ระเบียบวาระที่ 4

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 8/2561
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
เวลา 13.30 น.
ณ ห*องประชุมอาคาร 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
…………………………………
เรื่องที่เสนอให*ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องที่ 4.1
เรื่อง ปริมาณงานของสถานศึกษาเพื่อประกอบการวางแผนอัตรากําลังครูของสถานศึกษา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติดังนี้
1. อนุมัติป ริมาณงานของสถานศึกษา สังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1 – 4 และสํา นักงานเขตพื้นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 12 เพื่อประกอบการวางแผนอัต รากําลั งครู ของ
สถานศึกษาป.การศึกษา 2561
2. อนุ มั ติ ไ ว2 เ ป3 น หลั ก การกรณี เ อกสารที่ นํ า เสนอต5 อ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ทั้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ให2รับรองสําเนาถูกต2องของเอกสารทุกฉบับโดยผู2มีอํานาจรับรอง

เรื่องที่ 4.2
เรื่อง การตัดโอนตําแหน:งและอัตราเงินเดือนข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มี
อัตรากําลังเกินเกณฑ<ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ไปกําหนดเป>นตําแหน:งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังสายงานการสอน
ต่ํากว:าเกณฑ<ที่ ก.ค.ศ.กําหนด
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
อนุมัติตัดโอนตําแหน5งและอัตราเงินเดือนข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน5งผู2บริหาร
สถานศึกษาและตําแหน5งครู ไปกําหนดเป3นตําแหน5งครู จํานวน 19 อัตรา และกําหนดเป3นตําแหน5งรองผู2อํานวยการ
โรงเรียนจํานวน 1 อัตรา
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตําแหน5งที่กําหนดไว2เดิม
ตําแหน5ง
ตําแหน5ง
สถานศึกษา
เลขที่
ครู
302 วัดสวนพล
ครู
11275 วัดวนาราม
ครูผู2ช5วย
1241 ชุมชนวัดหมน
ครู
8022 วัดไทรงาม
ครู
11405 วัดไทรงาม
ครู
10945 วัดท2ายสําเภา
ครูผู2ช5วย
1036 วัดสระไคร

ตําแหน5ง
ครู
ครู
ครูผู2ช5วย
ครู
ครู
ครู
ครูผู2ช5วย

ตําแหน5งที่กําหนดใหม5
ตําแหน5งเลขที่
สถานศึกษา
302
11275
1241
8022
11405
10945
1036

ราษฎร>บํารุง/ลานสกา
วัดสระแก2ว
วัดพังยอม
วัดมะม5วงทอง
บ2านบางกระบือ
วัดดอนตรอ
วัดชัน

2

ตําแหน5งที่กําหนดไว2เดิม
ตําแหน5ง ตําแหน5ง
สถานศึกษา
เลขที่
ครู
38
อนุบาลฯ
ครู
10592 บ2านทวดทอง
ผอ.ร.ร.
442 วัดศาลาไพ
ผอ.ร.ร.
462 วัดน้ําสรง
ผอ.ร.ร.
1096 วัดหัวนอน
ผอ.ร.ร.
1153 วัดตรีเอการาม
ผอ.ร.ร.
1160 วัดมัชฌิมภูมิ
ผอ.ร.ร.
1279 วัดท5าสะท2อน
ผอ.ร.ร.
1288 วัดมุจลินทราวาส
ผอ.ร.ร.
3992 บ2านหนองไม2แก5น
ผอ.ร.ร.
3691 บ2านทุ5งสร2าน
ผอ.ร.ร.
7910 วัดปะ
ผอ.ร.ร.
415 วัดปGาไหม2

ที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ตําแหน5ง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
รอง ผอ.ร.ร.

ตําแหน5งที่กําหนดใหม5
ตําแหน5งเลขที่
สถานศึกษา
38
10592
442
462
1096
1153
1160
1279
1288
3992
3691
7910
415

บ2านสํานักใหม5
วัดศรีมงคล
วัดท5านคร
บ2านร5อน
วัดพังสิงห>
วัดท5างาม
วัดโคกโพธิ์สถิตย>
วัดบางตะพาน
วัดบางใหญ5
บ2านไสใหญ5
บ2านห2วยยูง
วัดไสมะนาว
บ2านตลาด

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
2.1 อนุมัติตัดโอนตําแหน5งและอัตราเงินเดือนข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว5างจากสถานศึกษา
ที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ>ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ไปกําหนดใหม5เป3นตําแหน5งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูสายงาน
การสอนต่ํากว5าเกณฑ>ที่ ก.ค.ศ.กําหนด จํานวน 7 อัตรา
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตําแหน5งที่กําหนดไว2เดิม
ตําแหน5ง
ตําแหน5ง
สถานศึกษา
เลขที่
ครูผู2ช5วย
5669 บ2านไสยาสน>
ครู
9228 หมู5บ2านปGาไม2
ครู
8172 หมู5บ2านปGาไม2
ครูผู2ช5วย
6113 บ2านทุ5งกรวด
ครูผู2ช5วย
1972 วัดมณีเจริญฯ
ครู
10717 บ2านคลองเสาเหนือ
ครู
1371 สังวาลย>วิท 7

ตําแหน5ง
ครูผู2ช5วย
คศ.1
คศ.1
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2

ตําแหน5งที่กําหนดใหม5
ตําแหน5งเลขที่
สถานศึกษา
5669
9228
8172
6113
1972
10717
1371

บ2านนาเหนือ
บ2านวังเต5า
บ2านนาบอน
บ2านโคกวัด
วัดสุวรณคีรี
บ2านเขาวง
บ2านก5องาม

2.2 อนุ มั ติ ตั ด โอนตํ า แหน5 ง และอั ต ราเงิ น เดื อ นข2 า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ว5 า ง
จากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังสายบริหารสถานศึกษาเกินเกณฑ>ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ไปกําหนดใหม5เป3นตําแหน5งเดิมใน
สถานศึกษาที่มีอัตรากําลังสายบริหารสถานศึกษาต่ํากว5าเกณฑ>ที่ ก.ค.ศ.กําหนด จํานวน 2 อัตรา และยังคงมีตําแหน5ง
ว5างสายบริหารสถานศึกษาที่เกินเกณฑ>คงเหลืออยู5 กําหนดเป3นสายงานการสอนให2กับสถานศึกษาที่มีสถาพอัตรากําลัง
ครูต่ํากว5าเกณฑ> จํานวน 1 อัตรา

3

ตําแหน5งที่กําหนดไว2เดิม
ตําแหน5ง
ตําแหน5ง
สถานศึกษา
เลขที่
รอง ผอ.ร.ร.
5004 บ2านสามัคคีธรรม
รอง ผอ.ร.ร.
7984 บ2านวังยวน
รอง ผอ.ร.ร.
3281 หมู5บ2านปGาไม2

ที่
1
2
3

ตําแหน5ง
รอง ผอ.ร.ร.
รอง ผอ.ร.ร.
ครู

ตําแหน5งที่กําหนดใหม5
ตําแหน5งเลขที่
สถานศึกษา
5004
7984
3281

วัดจันดี
บ2านไสญ5
วัดเกาะสระ

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
อนุ มั ติ การตั ดโอนตํ าแหน5 งและอั ตราเงิ นเดื อนข2 าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา สายงานบริ ห าร
สถานศึกษา จากสถานศึกษาที่ ยุบ รวม หรือเลิกไปกําหนดเป3นตําแหน5งสายงานบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มี
อัตรากําลังสายงานบริหารสถานศึกษา ต่ํากว5าเกณฑ>ที่ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน 2 อัตรา
ตําแหน5งที่กําหนดไว2เดิม
ที่
ตําแหน5ง
ตําแหน5ง
สถานศึกษา
เลขที่
1 ผอ.ร.ร.
4019 วัดสระเกษ
2 รอง ผอ.ร.ร.
2620 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี

ตําแหน5ง
รอง ผอ.ร.ร.
รอง ผอ.ร.ร.

ตําแหน5งที่กําหนดใหม5
ตําแหน5งเลขที่
สถานศึกษา
4019
2620

วัดไม2เสียบ
หัวไทร(เรือนฯ)

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
อนุมัติให2ตัดโอนตําแหน5งและอัตราเงินเดือนข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว5างจากสถานศึกษาที่
ยุบ รวม เลิก หรือจากสถานศึกษาที่มีอัตรากํ าลั งครู เกิ นเกณฑ>ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ไปกํ าหนดเป3น ตํา แหน5 งเดิมและ
ตําแหน5งใหม5 ในสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว5าเกณฑ>ที่ ก.ค.ศ.กําหนด รวม 16 อัตรา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ตําแหน5งที่กําหนดไว2เดิม
ตําแหน5ง ตําแหน5งเลขที่
สถานศึกษา
ผอ.รร.
1563
บ2านเขาวังทอง
ผอ.รร.
7792
บ2านวังหิน
ผอ.รร.
4909
วัดสวนหมาก
ผอ.รร.
4214
บ2านชุมโลง
ผอ.รร.
4612
วัดเขาน2อย
(อ.นบพิตํา)
ผอ.รร.
9636
วัดปGากิ่ว
ผอ.รร.
8532
บ2านเขาตาสัก
รองผอ.รร.
7295
วัดยางทอง
รองผอ.รร.
821
บ2านปากลง
รองผอ.รร.
8316
วัดขรัวช5วย
ครู
4843
วัดยางทอง
ครู
9565
วัดนากัน
ครู
4127
วัดนากัน
ครู
9655
วัดหลวงครู
วัดเขาน2อย(นบพิตํา)
ครู
4977
ครู
8585
บ2านปากลง

ตําแหน5ง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
รองผอ.รร.
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ตําแหน5งที่กําหนดใหม5
ตําแหน5งเลขที่
สถานศึกษา
1563
ชุมชนวัดอินทคีรี
7792
วัดยางงาม
4909
วัดจอมทอง
4214
บ2านต2นจันทน>
4612
วัดดอนใคร
9636
8532
7295
821
8316
4843
9565
4127
9655
4977
8585

วัดใหม5
บ2านบ5อกรูด
วัดเขา(วันครู2501)
ชุมชนวัดอินทคีรี
วัดยางงาม
วัดจอมทอง
วัดสวนศิขร-บรรพต
บ2านวัดใน
บ2านหน2าเขาวัด
บ2านประชาอารี
บ2านเขาใหญ5

4

เรื่องที่ 4.3
เรื่อง การวางแผนเพื่อรองรับการบรรจุผู*ผ:านการคัดเลือกเข*าร:วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท*องถิ่น
ป@การศึกษา 2561
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท2องถิ่น ป.การศึกษา 2561
จํานวน 145 อัตรา ดังนี้
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 26 อัตรา 10 สาขาวิชาเอก
ที่

สาขาวิชา

จํานวน

1

ภาษาไทย

5

2

ประถมศึกษา

5

3

คณิตศาสตร>

4

4

สังคมศึกษา

3

5

ปฐมวัย

3

6

ภาษาอังกฤษ

2

7
8
9
10

วิทยาศาสตร>(ทั่วไป)
พลศึกษา
คอมพิวเตอร>
คหกรรมศาสตร>

1
1
1
1

โรงเรียนทีไ่ ด2รับจัดสรร
บ2านบางเตย
บ2านบางกระบือ
บ2านคันธง
วัดน้ํารอบ/ลานสกา
วัดวังหงส>
วัดหนองแตน
วัดท5าม5วง
วัดดอนยาง
วัดพังยอม
วัดศรีมงคล
วัดสระเพลง
วัดวิสุทธิยาราม
บ2านสํานักใหม5
วัดแพร5
วัดนารีประดิษฐ>
วัดดอนตรอ
วัดชัน
ราษฎร>บาํ รุง/ลานสกา
บ2านบางนกวัก
บ2านห2วยระย2า
วัดพระเพรง
วัดสมอ
บ2านสันยูง
วัดมหาชัยวนาราม
บ2านบางหลวง
วัดสระแก2ว

5

2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 31 อัตรา 9 สาขาวิชาเอก
สาขาวิชา

ที่

จํานวน

1

ภาษาไทย

5

2

ประถมศึกษา

4

3

คณิตศาสตร>

4

4

สังคมศึกษา

4

5

ปฐมวัย

4

6

ภาษาอังกฤษ

5

7

วิทยาศาสตร>(ทั่วไป)

3

8
9

พลศึกษา
นาฎศิลปP

1
1

สถานศึกษาที่ได2รับจัดสรร
บ2านหนองท5อม
บ2านไสโปOะ
บ2านวังเต5า
บ2านนาบอน
วัดทุ5งส2าน
วัดเกาะสระ
บ2านห2วยปริก
มหาราช 3
บ2านนาเหนือ
บ2านสวน
บ2านนาปราน
บ2านกันละ
บ2านไสโปOะ
วัดโบราณาราม
บ2านห2วยปริก
วัดใหม5
วัดโคกเมรุ
บ2านคลองขุด
บ2านหนองท5อม
บ2านไสโปOะ
บ2านโคกยาง
บ2านควนลําภู
บ2านวังยาว
บ2านห2วยกลาง
วัดหาดสูง
บ2านไทรงาม
วัดเกาะสระ
วัดทุ5งควายพัฒนศึกษา
บ2านคลองงา
บ2านบ5อมอง
วัดกะเป.ยด
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3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 35 อัตรา 15 สาขาวิชาเอก
ที่

สาขาวิชา

จํานวน

1.

ภาษาไทย

6

2.

ประถมศึกษา

5

3.

คณิตศาสตร>

3

4.

สังคมศึกษา

3

5

ปฐมวัย

4

6.

ภาษาอังกฤษ

4

7.

วิทยาศาสตร>

2

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15

พลศึกษา
คอมพิวเตอร>
ศิลปศึกษา
คหกรรมศาสตร>
เกษตรศาสตร>
สุขศึกษา
นาฏศิลปP
ดนตรีศึกษา

1
1
1
1
1
1
1
1

โรงเรียนทีไ่ ด2รับจัดสรร

1.บ2านทุ5งโปOะ
2.วัดท5าเสม็ด
3.วัดบูรณาวาส
4.ชุมชนวัดท5าลิพง
5.วัดรามแก2ว
6.บ2านไสขาม
1.บ2านบางมูลนาก
2.บ2านโคกทราย
3.หัวไทร(เรือนประชาบาล)
4.วัดบางตะพาน
5.บ2านศาลาทวดทอง
1.วัดควนชะลิก
2.ชุมชนวัดเกาะเพชร
3.วัดควนเกย
1.วัดดอนรักษา
2.บ2านหน2าศาล
3.วัดหน2าสตน
1.บ2านปากบางกลม
2.วัดพระอานนท>
3.บ2านหนองบอน
4.วัดปากระวะ
1.วัดปากตรง
2.บ2านห2วยหาร
3.วัดเถลิงกิตติยาราม
4.บ2านห2วยโส
1.วัดทุ5งหล5อ
2.วัดควนเถียะ
1.บ2านชะอวด
1.ราชประชานุเคราะห>
1.บ2านบางพระ
1.วัดวังฆ2อง
1.บ2านแสงวิมาน
1.วัดทองพูน
1.บ2านท5าไทร(อ.ชะอวด)
1.วัดพิศาลนฤมิต
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4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 28 อัตรา 12 สาขาวิชาเอก
ที่

สาขาวิชา

จํานวน

1

ภาษาไทย

5

2

ประถมศึกษา

3

3

คณิตศาสตร>

3

4

สังคมศึกษา

3

5

ปฐมวัย

2

6

ภาษาอังกฤษ

3

7

วิทยาศาสตร>(ทั่วไป)

2

8

พลศึกษา

2

9

คอมพิวเตอร>

1

10

ศิลปะ

2

11
12

สุขศึกษา
นาฏศิลปP

1
1

โรงเรียนที่ได2รับจัดสรร
รร.ชุมชนวัดอินทคีรี
รร.วัดยางงาม
รร.วัดชนสังขรณพิจิตร
รร.บ2านไสพลู
รร.บ2านพังหรัน
รร.บ2านต2นจันทน>
รร.วัดกลาง
รร.วัดปลักปลา
รร.บ2านบ5อกรูด
รร.บ2านคลองแคว
รร.วัดพรหมโลก
รร.บ2านชุมขลิง
รร.บ2านสระบัว
รร.บ2านเขายวนเฒ5า
รร.วัดสโมสร
รร.วัดหญ2าปล2อง
รร.บ2านสระบัว
รร.ชุมชนวัดอินทคีรี
รร.เคียงศิริ
รร.บ2านคลองแคว
รร.บ2านเขาใหญ5
รร.บ2านไสพลู
รร.บ2านต2นจันทน>
รร.วัดพรหมโลก
รร.วัดคงคาวดี
รร.บ2านสระบัว
รร.บ2านคลองแคว
รร.วัดกลาง
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5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 25 อัตรา 16 สาขาวิชาเอก
ที่

สาขาวิชา

จํานวน

1

ภาษาไทย

3

2

คณิตศาสตร>

2

3

สังคมศึกษา

4

4

ภาษาอังกฤษ

2

5

วิทยาศาสตร>ทั่วไป

1

6

พลศึกษา

2

7

คอมพิวเตอร>

1

8

ศิลปะ

2

9
10
11

คหกรรมศาสตร>
เกษตรกรรม
สุขศึกษา

1
1
1

12

นาฏศิลปP

1

13
14
15
16

จิตวิทยาการแนะแนว
ชีววิทยา
เคมี
ฟUสิกส>

1
1
1
1

โรงเรียนที่ได2รับจัดสรร
รร.หัวไทรบํารุงราษฎร>
รร.ฉวางรัชดาภิเษก
รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต2
รร.ช2างกลางประชานุกูล
รร.สิชลคุณาธารวิทยา
รร.ทุ5งสง
รร.ทุ5งสง
รร.ชะอวดวิทยาคาร
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นศ.
รร.ร5อนพิบูลย>เกียรตวสุนธรา
ภิวัฒก>
รร.ทางพูนวิทยาคาร
รร.พรหมคีรีพิทยาคม
รร.ทุ5งสง
รร.โยธินบํารุง
รร.คีรีราษฏร>พัฒนา
รร.หัวไทรบํารุงราษฏร>
รร.พรหมคีรีพิทยาคม
รร.สตรีทุ5งสง
รร.สตรีทุ5งสง
รร.โยธินบํารุง
รร.ร5อนพิบูลย>เกียรติวสุนธรา
ภิวัฒก>
รร.เบญจมราชูทิศ
รร.กัลยาณีศรีธรรมราช
รร.ปากพนัง
รร.ท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

2. อนุมัติเป>นหลักการมอบศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท*องถิ่น ป@ พ.ศ.2561 ทุกกระบวนการ ตั้งแต:กระบวนการประกาศรับสมัคร จนถึงกระบวนการบรรจุ
และแต:งตั้ง และแต:งตั้งคณะกรรมการดําเนินการได*ตามความเหมาะสม ยึดหลักความถูกต*อง โปร:งใส เป>นธรรม
และรายงานให*คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบ ในการประชุมครั้งถัดไป
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เรื่องที่ 4.4
เรื่อง การจัดสรรอัตราข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นป@งบประมาณ พ.ศ. 2561
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
1.1 จัดสรรคืนตําแหน5งผู2บริหารสถานศึกษา จํานวน 11 อัตรา ในสถานศึกษาเดิม ดังนี้
ที่

ตําแหน5งเลขที่

1
2

315
510

3
4
5
6
7
8
9

911
1072
1316
1382
7927
76

10
11

1
782

105

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดบ2านตาล/อ.เมือง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช
"ณ นครอุทิศ"/อ.เมือง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านห2วยไทร/อ.เมือง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดท5านคร/อ.เมือง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ชุมชนวัดหมน/อ.เมือง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดจังหูน/อ.เมือง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดเจดีย>/อ.ลานสกา
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านไสใหญ5/อ.พระพรหม
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดราษฎร>เจริญวราราม/อ.พระ
พรหม
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดพระพรหม/อ.พระพรหม
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดแพร5/อ.พระพรหม

1.2 จัดสรรคืนตําแหน5งรองผู2บริหารสถานศึกษา จํานวน 1 อัตรา ในสถานศึกษาเดิม ดังนี้
ที่
1

ตําแหน5งเลขที่
128

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ
รอง ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดพระมหาธาตุ/อ.เมือง
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1.3 จัดสรรตําแหน5งครู จํานวน 60 อัตรา
1) จัดสรรให2กับสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูต่ํากว5าเกณฑ>ที่ ก.ค.ศ.กําหนด และเป3นไปตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนดเปWาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนด คือมีนักเรียนไม5น2อยกว5า 250 คนและ
ไม5อยู5ในแผนการถ5ายโอนให2แก5องค>กรปกครองส5วนท2องถิ่น จํานวน 34 อัตรา ดังนี้

ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย

ตําแหน5ง
เลขที่
173
319
328
2823
3120

วัดพระมหาธาตุ
วัดพระมหาธาตุ
วัดพระมหาธาตุ
วัดพระมหาธาตุ
วัดพระมหาธาตุ

ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย

3246
10077
361
1301
316
709
429
455
81
532
572
650
665
2909
3738
10971
10601
2622
5425
3958
10702
3409
11407
832
954
1290
10098
4982
3646

วัดพระมหาธาตุ
วัดพระมหาธาตุ
บ2านย5านซื่อ
ราชประชานุเคราะห> 5
วัดบ2านตาล
วัดพระมงกุฎ
บ2านนาเคียน
วัดเทพธิดาราม
อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ
อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ
อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ
บ2านทวดทอง
บ2านทวดทอง
บ2านทวดทอง
บ2านทวดทอง
บ2านทวดทอง
วัดโบสถ>
วัดโบสถ>
วัดโบสถ>
บ2านปากพญา
บ2านปากพญา
วัดนาวง
วัดมุขธารา
วัดท5าแพ
บ2านปากน้ําเก5า
วัดมุจลินทราวาส
บ2านตลาด
วัดคีรีกันทร>
วัดสระไคร

ที่

ตําแหน5ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

โรงเรียน
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2) จัดสรรให2กับสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต5 249 ลงมาและมีอัตรากําลังครู
ต่ํากว5าเกณฑ>ที่ ก.ค.ศ.กําหนด จํานวน 26 อัตรา ซึ่งต2องขออนุมัติยกเว2นเงื่อนไข คปร. ไป สพฐ. ดังนี้
ที่

ตําแหน5ง

ตําแหน5งเลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย

351
287
704
435
9944
955
7365
988
6323
1074
1211
10043
10074
8866
7732

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย

7766
7891
7849
7928
8003
8972
811
817
7835
3410
3828

โรงเรียน
วัดหนองบัว
วัดชัน
วัดพระมงกุฎ
วัดท5างาม
วัดโพธิ์ทอง
บ2านปากน้ําเก5า
วัดวิสุทธิยาราม
วัดมะม5วงทอง
วัดนาวง
วัดท5านครู
วัดราษฎร>เจริญ
วัดสระแก2ว
วัดพังสิงห>
วัดโดน
ไทยรัฐวิทยา 74
(ชุมชนบ2านคีรีวง)
วัดโคกโพธิ์สถิตย>
บ2านสํานักใหม5
วัดใหม5ทอน
วัดเจดีย>
วัดคีรีกันทร>
บ2านร5อน
วัดไสมะนาว
บ2านห2วยยูง
วัดกัด
บ2านปากช5อง
บ2านบางไทร
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3) จัดสรรสงวนไว2ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต5งตั้งเข2ารับราชการเป3นข2าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน5งครูผู2ช5วย กรณีที่มีความจําเป3นหรือมีเ หตุพิเศษ ตามหนังสื อสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (ร2อยละ 25 คิดจาก 60 อัตรา เป3นจํานวน 15 อัตรา)
ที่
1
2
3
4

ตําแหน5ง
เลขที่
10077
361
709
572

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

10971
5425
3409
1290
4982
287
7766
7891
8003
811
7835

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดพระมหาธาตุ/อ.เมือง
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดพระมหาธาตุ/อ.เมือง
ครูผู2ช5วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห> 5/อ.เมือง
ครูผู2ช5วย/ร.ร.อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"/อ.
เมือง
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านทวดทอง/อ.เมือง
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดโบสถ>/อ.เมือง
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านปากพญา/อ.เมือง
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดพระพรหม/อ.พระพรหม
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านตลาด/อ.ลานสกา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดชัน/อ.เมือง
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดโคกโพธิ์สถิตย>/อ.ลานสกา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านสํานักใหม5/อ.ลานสกา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดคีรีกันทร>/อ.ลานสกา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดไสมะนาว/อ.พระพรหม
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดกัด/อ.พระพรหม

4) ต2องเกลี่ยอัตราข2าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให2สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น จํานวน 17 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตําแหน5ง
เลขที่
8006
8009
719
3571
730
44
8985
815
7524
7939

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ
ครู/ร.ร.วัดคีรีกันทร>/อ.ลานสกา
ครู/ร.ร.วัดคีรีกันทร>/อ.ลานสกา
ครู/ร.ร.วัดท2ายสําเภา/อ.พระพรหม
ครู/ร.ร.บ2านไสใหญ5/อ.พระพรหม
ครู/ร.ร.วัดท5าช2าง/อ.พระพรหม
ครู/ร.ร.วัดท5าช2าง/อ.พระพรหม
ครู/ร.ร.วัดไสมะนาว/อ.พระพรหม
ครู/ร.ร.บ2านห2วยยูง/อ.พระพรหม
ครู/ร.ร.วัดมะม5วงตลอด/อ.พระพรหม
ครู/ร.ร.วัดกัด/อ.พระพรหม
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ที่
11
12
13
14
15
16
17

ตําแหน5ง
เลขที่
3352
3368
3356
3412
3953
3976
145

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ
ครู/ร.ร.วัดทางพูน/อ.เฉลิมพระเกียรติ
ครู/ร.ร.วัดทางพูน/อ.เฉลิมพระเกียรติ
ครู/ร.ร.วัดทางพูน/อ.เฉลิมพระเกียรติ
ครู/ร.ร.บ2านปากช5อง/อ.เฉลิมพระเกียรติ
ครู/ร.ร.วัดปGาหวาย/อ.เฉลิมพระเกียรติ
ครู/ร.ร.วัดโคกกะถิน/อ.เฉลิมพระเกียรติ
ครู/ร.ร.บ2านบางไทร/อ.เฉลิมพระเกียรติ

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
2.1 จัดสรรคืนตําแหน5งผู2บริหารสถานศึกษา จํานวน 18 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

ตําแหน5ง
เลขที่
1676
2371
2505
5321
5768
5726

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5781
5118
5553
5966
6014
6134
6238
5934
9399
9211

18

5819

9726

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดเพ็ญญาติ/อ.ฉวาง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านปลายคลองเพรง/อ.ฉวาง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดควนสูง/อ.ฉวาง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดเขากลาย/อ.ทุ5งสง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านเกาะยวน/อ.ทุ5งสง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.สหกรณ>นิคมกสิกรรมทุ5งสง/
อ.ทุ5งสง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านเขาตาว/อ.ทุ5งสง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านวังยวน/อ.ทุ5งสง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านน้ําตก/อ.ทุ5งสง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดท5ายาง/อ.ทุ5งใหญ5
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านพอโกบ/อ.ทุ5งใหญ5
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านหนองใหญ5/อ.ทุ5งใหญ5
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านควนลําภู/อ.ทุ5งใหญ5
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดเสม็ดจวน/อ.ทุ5งใหญ5
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ชุมชนบ2านปากเสียว/อ.พิปูน
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดยางค2อม/อ.พิปูน
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227/อ.
นาบอน
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านคลองเสาเหนือ/อ.บางขัน
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2.2 จัดสรรตําแหน5งรองผู2อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
ที่

ตําแหน5งเลขที่

1
2
3

1735
5297
10651

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ
รอง ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ฉวาง/อ.ฉวาง
รอง ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านหนองหว2า/อ.ทุ5งสง
รอง ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านทุ5งกรวด/อ.ทุ5งใหญ5

2.3 จัดสรรตําแหน5งครู จํานวน 188 อัตรา
1) จัดสรรตําแหน5งที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่เป3นตําแหน5ง
ว5างของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 100 อัตรา ดังนี้
ที่

ตําแหน5ง

ตําแหน5ง
เลขที่

สถานศึกษา

จัดสรร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย

5396
5407
5409
5414
1794
10472
2348
5462
2906
3911
5191
5537
5548
5552
5418
9731
9742
5810
5813
5815
2067
2116
2060
5803
10638

ชุมชนบ2านไทรห2อง
ชุมชนบ2านไทรห2อง
ชุมชนบ2านไทรห2อง
ชุมชนบ2านไทรห2อง
วัดโคกหาด
วัดโคกหาด
วัดควนสะตอ
บ2านนาพรุ
บ2านคอกช2าง
บ2านคอกช2าง
บ2านคอกช2าง
วัดเขาโร
วัดเชาโร
วัดเขาโร
ชุมชนบ2านไทรห2อง
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
บ2านสามัคคีธรรม
บ2านสามัคคีธรรม
บ2านสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีนุกูล
บ2านหาดทรายแก2ว
บ2านปGาพาด
บ2านบนควน
บ2านบนควน

คืน
คืน
คืน
คืน

หมายเหตุ

คัดเลือก ว.16
คืน
คืน
วัดโคกหาด
วัดโคกหาด
บ2านนาเส
บ2านนาเส
บ2านนาเส
คืน
คืน
คืน
วัดเขาโร
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
วัดสามัคคีนุกูล
วัดสามัคคีนุกูล
คืน
คืน

คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16

คัดเลือก ว.16

คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
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ที่

ตําแหน5ง

ตําแหน5ง
เลขที่

สถานศึกษา
จัดสรร
26 ครูผู2ช5วย
9186
วัดมังคลาราม
คืน
27 ครูผู2ช5วย
9025
บ2านคอกช2าง
วัดมังคลาราม
28 ครูผู2ช5วย
2498
บ2านหนองหว2า
คืน
29 ครูผู2ช5วย
5804
บ2านหนองหว2า
คืน
30 ครูผู2ช5วย
5344
บ2านควนอวดพัน
บ2านหนองหว2า
31 ครูผู2ช5วย
10008 บ2านควนอวดพัน
บ2านหนองหว2า
32 ครูผู2ช5วย
9857
บ2านหนองเจ
คืน
33 ครูผู2ช5วย
2337
บ2านจันดี
บ2านหนองเจ
34 ครูผู2ช5วย
10698 บ2านเกาะขวัญ
คืน
35 ครูผู2ช5วย
2500
บ2านควนตม
บ2านเกาะขวัญ
36 ครูผู2ช5วย
5731
สหกรณ>นิคมกสิกรรมทุ5งสง
คืน
37 ครูผู2ช5วย
5741
สหกรณ>นิคมกสิกรรมทุ5งสง
คืน
38 ครูผู2ช5วย
5371
ราชประชานะเคราะห> 6
คืน
39 ครูผู2ช5วย
9795
วัดราษฎร>ประดิษฐ>
ราชประชานุเคราะห> 6
40 ครูผู2ช5วย
5989
วัดท5ายาง
คืน
41 ครูผู2ช5วย
6195
วัดท5ายาง
คืน
42 ครูผู2ช5วย
5675
บ2านไสยาสน>
วัดท5ายาง
43 ครูผู2ช5วย
5823
บ2านคลองเสาเหนือ
คืน
44 ครูผู2ช5วย
10169 บ2านคลองเสาเหนือ
คืน
45 ครูผู2ช5วย
5797
บ2านชายคลอง
วัดไม2เรียง
46 ครูผู2ช5วย
6996
บ2านบางตะเภา
คืน
47 ครูผู2ช5วย
10693 บ2านบางตะเภา
คืน
48 ครูผู2ช5วย
5499
วัดเขากลาย
วัดธรรมเผด็จ
49 ครูผู2ช5วย
5913
บ2านไร5มสุ ลิม
วัดหน2าเขา
50 ครูผู2ช5วย
5557
บ2านน้ําตก
วัดหน2าเขา
51 ครูผู2ช5วย
2312
บ2านนา
คืน
52 ครูผู2ช5วย
1789
วัดเพ็ญมิตร
วัดจันดี
53 ครูผู2ช5วย
5260
บ2านจําปา
วัดจันดี
54 ครูผู2ช5วย
5642
บ2านจําปา
วัดจันดี
55 ครูผู2ช5วย
2476
วัดคงคาเจริญ
โสตทัศนศึกษาฯ
56 ครูผู2ช5วย
5052
วัดก2างปลา
คืน
57 ครูผู2ช5วย
6214
บ2านไสใหญ5
คืน
58 ครูผู2ช5วย
10634 จุฬาภรณ>พิชญาคาร
คืน
59 ครูผู2ช5วย
5844
วัดนิคมคีรี
ชุมชนบ2านนาวา
60 ครูผู2ช5วย
9772
วัดก2างปลา
ชุมชนบ2านนาวา
61 ครูผู2ช5วย
5685
วัดลํานาว
คืน
จัดสรรไม:เป>นไปตามเงื่อนไข มีนักเรียนน*อยกว:า 250 คน ขอยกเว*นเงื่อนไขไปยัง สพฐ.
จํานวน 39 อัตรา (ตั้งแต:ลําดับที่ 62 – 100 )

หมายเหตุ

คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16

คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16

คัดเลือก ว.16

คัดเลือก ว.16
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ที่
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ตําแหน5ง
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย
ครูผู2ช5วย

ตําแหน5ง
เลขที่
1736
3019
5767
5376
7254
6243
2409
10132
10671
5285
10006
10154
6111
1998
334
9892
5609
5204
9800
6141
2395
10094
5236
1739
2152
2363
2364
5996
2082
5650
5652
1178
9192
2050
5578
5470
9786
5864
5877

หมายเหตุ
สถานศึกษา
ฉวาง
ชุมชนวัดสําโรง
บ2านเกาะปราง
บ2านคลองขุด
บ2านคลองงา
บ2านควนลําภู
บ2านโคกมะขาม
บ2านนาตาแย2ม
บ2านนาพา
บ2านน้ําพุ
บ2านน้ําพุ
บ2านนิคมวังหิน
บ2านบางรูป
บ2านแพรกกลาง
บ2านวังธน
บ2านสระนางมโนราห>
บ2านสวน
บ2านหนองปลิง
บ2านหนองยาง
บ2านหนองใหญ5
บ2านห2วยทรายขาว
บ2านห2วยปริก
มหาราช 3
วัดกะเป.ยด
วัดควนกอ
วัดควนยูง
วัดควนยูง
วัดควนสระบัว
วัดควนส2าน
วัดทุ5งควายพัฒนศึกษา
วัดทุ5งควายพัฒนศึกษา
วัดทุ5งนาใหม5
วัดโบราณาราม
วัดมะปรางงาม
วัดวังหิน
วัดวังหีบ
วัดหนองดี
องค>การสวนยาง 2
องค>การสวนยาง 2

จัดสรร
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน

17

2) รอรับเกลี่ยตําแหน5งที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 จากต5างเขต
พื้นที่การศึกษา จํานวน 88 อัตรา จัดสรรให2กับโรงเรียนที่มีนักเรียนน2อยกว5า 250 คน ไม5เป3นไปตามเงื่อนไขที่ คปร.
กําหนด เพื่อขอยกเว2นเงื่อนไขการจัดสรรไปยังสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานต5อไป ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

โรงเรียนที่ได*รับจัดสรร
วัดควนยูง /ฉวาง
วัดควนยูง /ฉวาง
วัดทุ5งนาใหม5 /พิปูน
วัดทุ5งนาใหม5 /พิปูน
วัดทุ5งนาใหม5 /พิปูน
บ2านโคกมะขาม /ฉวาง
บ2านโคกมะขาม /ฉวาง
องค>การสวนยาง 2 /ทุ5งใหญ5
องค>การสวนยาง 2 /ทุ5งใหญ5
ชุมชนวัดสําโรง /ทุ5งสง
ชุมชนวัดสําโรง /ทุ5งสง
ชุมชนวัดสําโรง /ทุ5งสง
วัดควน /ทุ5งใหญ5
วัดควน /ทุ5งใหญ5
วัดมะเฟZอง /ฉวาง
วัดมะเฟZอง /ฉวาง
พรรณราชลเขต /ถ้ําพรรณรา
พรรณราชลเขต /ถ้ําพรรณรา
บ2านคลองกุย /ช2างกลาง
บ2านคลองกุย /ช2างกลาง
วัดควนส2าน /ช2างกลาง
วัดควนส2าน /ช2างกลาง
วัดควนส2าน /ช2างกลาง
วัดควนส2าน /ช2างกลาง
บ2านคลองจัง /นาบอน
บ2านคลองจัง /นาบอน
บ2านกรุงหยันใต2 /ทุ5งใหญ5
บ2านกรุงหยันใต2 /ทุ5งใหญ5
บ2านบางรูป /ทุ5งใหญ5
บ2านบางรูป /ทุ5งใหญ5
บ2านห2วยปริก /ฉวาง
บ2านห2วยปริก /ฉวาง
บ2านบ5อมอง /ทุ5งสง

หมายเหตุ
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16

คัดเลือก ว.16

คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16

คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
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ที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

โรงเรียนที่ได*รับจัดสรร
บ2านบ5อมอง /ทุ5งสง
บ2านบ5อมอง /ทุ5งสง
บ2านห2วยกลาง /พิปูน
บ2านห2วยกลาง /พิปูน
บ2านกันละ /ฉวาง
บ2านหนองใหญ5 /ทุ5งใหญ5
บ2านหนองใหญ5 /ทุ5งใหญ5
บ2านหนองใหญ5 /ทุ5งใหญ5
วัดเกาะสระ /นาบอน
วัดเกาะสระ /นาบอน
บ2านคลองงา /ช2างกลาง
บ2านวังยาว /ทุ5งสง
บ2านวังยาว /ทุ5งสง
วัดควนกอ /ถ้ําพรรณรา
บ2านปลายเส /ถ้ําพรรณรา
บ2านปลายเส /ถ้ําพรรณรา
บ2านพูน /ทุ5งสง
บ2านโคกยาง /ฉวาง
บ2านไทรงาม /ช2างกลาง
วัดทุ5งส2าน /ทุ5งสง
ราษฎร>ประชาอุทิศ /ทุ5งใหญ5
วัดมุขธาราม (วัดปากท5าซอง) /ถ้ําพรรณรา
วัดกะเป.ยด /ฉวาง
วัดกะเป.ยด /ฉวาง
วัดมะนาวหวาน /ช2างกลาง
วัดมะนาวหวาน /ช2างกลาง
ฉวาง /ฉวาง
บ2านน้ําพุ /ทุ5งสง
ตชด.ช5างกลปทุมวันอนุสรณ> 10 /บางขัน
ตชด.ช5างกลปทุมวันอนุสรณ> 10 /บางขัน
บ2านปลายรา /ถ้ําพรรณรา
บ2านปลายรา /ถ้ําพรรณรา
วัดใหม5 /ทุ5งใหญ5
วัดกะโสม /ทุ5งสง
วัดกะโสม /ทุ5งสง
วัดกะโสม /ทุ5งสง

หมายเหตุ
คัดเลือก ว.16

คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16

คัดเลือก ว.16

คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16

คัดเลือก ว.16
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ที่

โรงเรียนที่ได*รับจัดสรร

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

บ2านนาเหนือ /พิปูน
วัดศิลาราย /ทุ5งสง
วัดวังหีบ /ทุ5งสง
บ2านนาพา /ถ้ําพรรณรา
บ2านแพรกกลาง /ถ้ําพรรณรา
บ2านวังหิน /ทุ5งใหญ5
สระนางมโนราห> /ทุ5งใหญ5
บ2านนิคมวังหิน /บางขัน
บ2านไสโคกเกาะ /ฉวาง
บ2านไสโคกเกาะ /ฉวาง
บ2านหนองท5อม /ทุ5งสง
วัดหาดสูง /ฉวาง
วัดเสม็ดจวน /ทุ5งใหญ5
วัดควนสูง /ฉวาง
บ2านหน2าเขา /ทุ5งสง
ชุมชนบ2านปากเสียว /พิปูน
บ2านไสส2าน /ทุ5งสง
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ /พิปูน
ชุมชนบ2านสี่แยก /นาบอน

81
82
83
84
85
86
87
88

หมายเหตุ

คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16

3) จากข2อมูลข2างต2น ตําแหน5งที่ได2รับจัดสรรสงวนไว2ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต5งตั้งเข2ารับ
ราชการเป3นข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน5งครูผู2ช5วย กรณีที่มีความจําเป3นหรือมีเหตุพิเศษ ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (ร2อยละ 25 คิดจาก 188อัตรา
จํานวน 47 อัตรา) ดังนี้
ที่

ตําแหน:งเลขที่

ตําแหน:ง/สถานศึกษา/อําเภอ

จากสถานศึกษาที่เป>นไปตามเงือ่ นไข จํานวน 15 อัตรา
1
5414
ครูผู2ช5วย /ชุมชนบ2านไทรห2อง /ทุ5งสง
2
5462
ครูผู2ช5วย /วัดโคกหาด /ฉวาง
3
5191
ครูผู2ช5วย /บ2านนาเส /ฉวาง
4
5418
ครูผู2ช5วย /วัดเขาโร /ทุ5งสง
5
5815
ครูผู2ช5วย /บ2านสามัคคีธรรม /ทุง5 สง
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ที่

ตําแหน5งเลขที่

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ

6
2060
ครูผู2ช5วย /วัดสามัคคีนุกูล /ฉวาง
7
10008
ครูผู2ช5วย /บ2านหนองหว2า /ทุ5งสง
8
2337
ครูผู2ช5วย /บ2านหนองเจ /บางขัน
9
5741
ครูผู2ช5วย /สหกรณ>นิคมกสิกรรมทุ5งสง /ทุ5งสง
10
9795
ครูผู2ช5วย /ราชประชานุเคราะห> 6/ทุ5งสง
11
5675
ครูผู2ช5วย /วัดท5ายาง /ทุง5 ใหญ5
12
10169
ครูผู2ช5วย /บ2านคลองเสาเหนือ /บางขัน
13
10693
ครูผู2ช5วย /บ2านบางตะเภา /ทุ5งใหญ5
14
5642
ครูผู2ช5วย /วัดจันดี /ช2างกลาง
15
9772
ครูผู2ช5วย /ชุมชนบ2านนาวา /ช2างกลาง
จากสถานศึกษาที่ขอยกเว*นเงื่อนไขการจัดสรร จํานวน 32 อัตรา
16
ครูผู2ช5วย /วัดควนยูง /ฉวาง
17
ครูผู2ช5วย /วัดควนยูง /ฉวาง
18
ครูผู2ช5วย /วัดทุ5งนาใหม5 /พิปูน
19
ครูผู2ช5วย /วัดทุ5งนาใหม5 /พิปูน
20
ครูผู2ช5วย /บ2านโคกมะขาม /ฉวาง
21
ครูผู2ช5วย /บ2านโคกมะขาม /ฉวาง
22
ครูผู2ช5วย /องค>การสวนยาง 2 /ทุ5งใหญ5
23
ครูผู2ช5วย /องค>การสวนยาง 2 /ทุ5งใหญ5
24
ครูผู2ช5วย /ชุมชนวัดสําโรง /ทุง5 สง
25
ครูผู2ช5วย /ชุมชนวัดสําโรง /ทุง5 สง
26
ครูผู2ช5วย /พรรณราชลเขต /ถ้ําพรรณรา
27
ครูผู2ช5วย /วัดควนส2าน /ช2างกลาง
28
ครูผู2ช5วย /วัดควนส2าน /ช2างกลาง
29
ครูผู2ช5วย /บ2านบางรูป /ทุง5 ใหญ5
30
ครูผู2ช5วย /บ2านห2วยปริก /ฉวาง
31
ครูผู2ช5วย /บ2านบ5อมอง /ทุ5งสง
32
ครูผู2ช5วย /บ2านหนองใหญ5 /ทุ5งใหญ5
33
ครูผู2ช5วย /บ2านหนองใหญ5 /ทุ5งใหญ5
34
ครูผู2ช5วย /บ2านปลายเส /ถ้ําพรรณรา
35
ครูผู2ช5วย /วัดกะเป.ยด /ฉวาง
36
ครูผู2ช5วย /วัดมะนาวหวาน /ช2างกลาง
37
ครูผู2ช5วย /ฉวาง /ฉวาง
38
ครูผู2ช5วย /บ2านน้ําพุ /ทุ5งสง
39
ครูผู2ช5วย /ตชด.ช5างกลปทุมวันอนุสรณ> 10 /บางขัน
40
ครูผู2ช5วย /บ2านปลายรา /ถ้าํ พรรณรา
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ที่

ตําแหน5งเลขที่

41
42
43
44
45
46
47

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ
ครูผู2ช5วย /วัดกะโสม /ทุ5งสง
ครูผู2ช5วย /วัดวังหีบ /ทุ5งสง
ครูผู2ช5วย /บ2านนาพา /ถ้าํ พรรณรา
ครูผู2ช5วย /บ2านแพรกกลาง /ถ้ําพรรณรา
ครูผู2ช5วย /สระนางมโนราห> /ทุ5งใหญ5
ครูผู2ช5วย /บ2านนิคมวังหิน /บางขัน
ครูผู2ช5วย /บ2านไสโคกเกาะ /ฉวาง

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
3.1 จัดสรรคืนตําแหน5งผู2บริหารสถานศึกษา จํานวน 17 อัตรา ในสถานศึกษาเดิม ดังนี้
ที่

ตําแหน5ง
เลขที่

1
6645
2
6536
3
6710
4
6958
5
6692
6
9071
7
9052
8
8749
9
6992
10 7268
11 7145
12 2588
13 3121
14 3094
15 4056
16 3869
17 3710

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ

หมายเหตุ

ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดเหมก/อ.ปากพนัง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดบางศาลา /อ.ปากพนัง
ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.วัดเกาะจาก /อ.ปากพนัง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดกัลยานฤมิต /อ.ปากพนัง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ชุมชนวัดบางบูชา /อ.ปากพนัง
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดควนชะลิก /อ.หัวไทร
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านนางโหนด/อ.หัวไทร
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ชุมชนวัดเกาะเพชร /อ.หัวไทร
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดรักขิตวัน /อ.ชะอวด
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านหนองบัว/อ.ชะอวด
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านตรอกแค/อ.ชะอวด
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดเถลิงกิตติยาราม /อ.ร5อนพิบูลย>
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดถ้ําเขาแดง/อ.ร5อนพิบูลย>
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ชุมชนบ2านพุดหง /อ.ร5อนพิบูลย>
ผอ.สถานศึกษา / ร.ร.วัดท2ายทะเล /อ.เชียรใหญ5
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านปากเชียร /อ.เชียรใหญ5
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านบางพระ/อ.เชียรใหญ5

จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
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3.2 จัดสรรคืนตําแหน5งรองผู2บริหารสถานศึกษา จํานวน - อัตรา
3.3 จัดสรร ตําแหน5ง ครู จํานวน 69 อัตรา ดังนี้
1) จั ดสรรให2กับ สถานศึ กษาที่มีอัตรากํ าลังต่ํากว5าเกณฑ>ที่ ก.ค.ศ.กํ าหนด และเป3 นไปตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนดเปWาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) กําหนดคือมีนักเรียน ไม5น2อยกว5า 250 คน และ
ไม5อยู5ในแผนการถ5ายโอนให2แก5องค>กรปกครองส5วนท2องถิ่น จํานวน 39 อัตรา ดังนี้
ที่

ตําแหน5ง

ตําแหน5ง
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

3148
7050
7088
7093
7234
7338
8870

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ

ร.ร.บ2านชะอวด /อ.ชะอวด
ร.ร.บ2านชะอวด /อ.ชะอวด
ร.ร.บ2านชะอวด /อ.ชะอวด
ร.ร.บ2านชะอวด /อ.ชะอวด
ร.ร.บ2านชะอวด /อ.ชะอวด
ร.ร.บ2านชะอวด /อ.ชะอวด
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล) /
อ.หัวไทร

8

ครู

11151 ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)
/อ.หัวไทร

9

ครู

10

ครู

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

8591 ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล) /
อ.หัวไทร
8642 ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล) /
อ.หัวไทร
3079 ร.ร.บ2านห2วยหาร/ อ.ร5อนพิบูลย>
3091 ร.ร.บ2านห2วยหาร /อ.ร5อนพิบูลย>
7343 ร.ร.บ2านกุมแป /อ.ชะอวด
2824 ร.ร.วัดวังฆ2อง/อ.จุฬาภรณ>
3037 ร.ร.วัดสุวรรณโฆษิต/ อ.ร5อนพิบูลย>
3048 ร.ร.วัดสุวรรณโฆษิต/ อ.ร5อนพิบูลย>
2912 ครู/ร.ร.สุนทราภิบาล/อ.ร5อนพิบูลย>
7486 ครู/ร.ร.วัดแร5ราษฏร>สุทัศน>/อ.จุฬาภรณ>
2989 ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต /อ.ร5อนพิบูลย>
3807 ร.ร.วัดบ5อล2อ/อ.เชียรใหญ5
3804 ร.ร.วัดบ5อล2อ/อ.เชียรใหญ5
2641 ร.ร.ชุมชนวัดสุวรรณรังษี /อ.ร5อนพิบูลย>
7646 ร.ร.วัดไม2เสียบ/อ.ชะอวด
3123 ร.ร.วัดสามัคยาราม/ อ.ร5อนพิบูลย>
3735 ร.ร.บ2านบางพระ/อ.เชียรใหญ5

ขออนุมัติไปกําหนด
สถานศึกษา/โรงเรียน

หมายเหตุ

ร.ร.บ2านชะอวด
คัดเลือก ว 16
ร.ร.บ2านชะอวด
คัดเลือก ว 16
ร.ร.บ2านชะอวด
ร.ร.บ2านชะอวด
ร.ร.บ2านชะอวด
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)
คัดเลือก ว 16
ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
คัดเลือก ว 16
ร.ร.หัวไทร(เรือน
ประชาบาล)
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)
ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล)
ร.ร.บ2านห2วยหาร
ร.ร.บ2านห2วยหาร
ร.ร.บ2านห2วยหาร
ร.ร.บ2านห2วยหาร
ร.ร.วัดสุวรรณโฆษิต
ร.ร.วัดสุวรรณโฆษิต
ร.ร.วัดสุวรรณโฆษิต
ร.ร.วัดสุวรรณโฆษิต
ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต
ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต
ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต
ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต
ร.ร.วัดไม2เสียบ
ร.ร.วัดไม2เสียบ
ร.ร.บ2านบางพระ

คัดเลือก ว 16
คัดเลือก ว 16
คัดเลือก ว 16

คัดเลือก ว 16

คัดเลือก ว 16
คัดเลือก ว 16

23

ที่

ตําแหน5ง ตําแหน5ง
เลขที่

สถานศึกษา

ขออนุมัติไปกําหนด

หมายเหตุ

26
27

ครู
ครู

3999 ร.ร.บ2านบางพระ /อ.เชียรใหญ5
4017 ร.ร.บ2านบางพระ /อ.เชียรใหญ5

ร.ร.บ2านบางพระ
ร.ร.บ2านบางพระ

28
29
30

ครู
ครู
ครู

ร.ร.วัดนาหมอบุญ คัดเลือก ว 16
ร.ร.วัดนาหมอบุญ
ร.ร.วัดหัวค5ายฯ
คัดเลือก ว 16

31
32
33
34
35
36
37
38
39

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

2628 ร.ร.วัดนาหมอบุญ /อ.จุฬาภรณ>
8860 ร.ร.บ2านโคกทราย/อ.หัวไทร
8830 ร.ร.วัดหัวค5าย(พิศาลอุปถัมภ>) /
อ.หัวไทร
8649 ร.ร.วัดทะเลป[ง/อ.หัวไทร
6746 ร.ร.บ2านกุมแป /อ.ชะอวด
7363 ร.ร.บ2านควนเงิน /อ.ชะอวด
6723 ร.ร.วัดเกาะจาก/อ.ปากพนัง
3142 ร.ร.วัดสามัคยาราม/อ.ร5อนพิบูลย>
2709 ร.ร.ร5อนพิบูลย> /อ.ร5อนพิบูลย>
2959 ร.ร.วัดคันธมาลี /อ.ร5อนพิบูลย>
7028 ร.ร.วัดจิกพนม/อ.ชะอวด
3716 ร.ร.วัดกาโห5ใต2 /อ.ชะอวด

ร.ร.วัดหัวค5ายฯ
ร.ร.บ2านกุมแป
ร.ร.บ2านควนเงิน
ร.ร.บ2านควนเงิน
ร.ร.บ2านควนเงิน
ร.ร.ร5อนพิบูลย>
ร.ร.วัดคันธมาลี
ร.ร.วัดคันธมาลี
ร.ร.วัดกาโห5ใต2

คัดเลือก ว 16
คัดเลือก ว 16
คัดเลือก ว 16
คัดเลือก ว 16
คัดเลือก ว 16

2) จัดสรรให2กับสถานศึกษาที่มีนักเรียนน2อยกว5า 250 คน และมีอัตรากําลัง ต่ํากว5าเกณฑ>ที่ ก.ค.ศ.
กําหนด จํานวน 30 อัตรา ซึ่งต2องขออนุมัติยกเว2นเงื่อนไข คปร. ดังนี้
ที่

ตําแหน5ง

ตําแหน5ง
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

10444
6630
6633
6647
6924
6925
2750
2754
2760

ร.ร.บ2านห2วยโส/อ.ชะอวด
ร.ร.วัดปGาระกํา/อ.ปากพนัง
ร.ร.วัดปGาระกํา/อ.ปากพนัง
ร.ร.วัดปGาระกํา/อ.ปากพนัง
ร.ร.วัดสุขุม/อ.ปากพนัง
ร.ร.วัดสุขุม/อ.ปากพนัง
ร.ร.วัดทุ5งหล5อ/อ.ร5อนพิบูลย>
ร.ร.วัดทุ5งหล5อ/อ.ร5อนพิบูลย>
ร.ร.วัดทุ5งหล5อ/อ.ร5อนพิบูลย>

10

ครู

6378

11

ครู

6414

12

ครู

6643

ร.ร.ราชประชานุเคราะห>/อ.ปากพนัง ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห>
ร.ร.วัดปากบางท5าพญา/อ.ปากพนัง ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห>
ร.ร.วัดปGาระกําเหนือ/อ.ปากพนัง
ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห>

สถานศึกษา/โรงเรียน

ขออนุมัติไปกําหนดที่
สถานศึกษา/โรงเรียน

ร.ร.บ2านห2วยโส
ร.ร.วัดปGาระกํา
ร.ร.วัดปGาระกํา
ร.ร.วัดปGาระกํา
ร.ร.วัดสุขุม
ร.ร.วัดสุขุม
ร.ร.วัดทุ5งหล5อ
ร.ร.วัดทุ5งหล5อ
ร.ร.วัดทุ5งหล5อ

หมายเหตุ

รับจัดสรรขอยกเว2น
รับจัดสรรขอยกเว2น
รับจัดสรรขอยกเว2น
รับจัดสรรขอยกเว2น
รับจัดสรรขอยกเว2น
รับจัดสรรขอยกเว2น
รับจัดสรรขอยกเว2น
รับจัดสรรขอยกเว2น
รับจัดสรรขอยกเว2น
รับจัดสรรขอยกเว2น
รับจัดสรรขอยกเว2น
รับจัดสรรขอยกเว2น

24

ที่

ตําแหน5ง

ตําแหน5ง
เลขที่

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

6644
6419
7436
8861
2929
8914
9090
9085
7438
8775
9146
6360
6815
3434
3437
3486
9956
3210

ขออนุมัติไปกําหนดที่
สถานศึกษา/โรงเรียน

สถานศึกษา
ร.ร.วัดปGาระกําเหนือ/อ.ปากพนัง
ร.ร.วัดแจ2ง/อ.ปากพนัง
ร.ร.วัดควนยาว/อ.ชะอวด
ร.ร.บ2านโคกทราย/อ.หัวไทร
ร.ร.วัดควนเกย/อ.ร5อนพิบูลย>
ร.ร.วัดบูรณาวาส/อ.หัวไทร
ร.ร.วัดควนชะลิก/อ.หัวไทร
ร.ร.วัดควนชะลิก/อ.หัวไทร
ร.ร.วัดควนยาว/อ.ชะอวด
ร.ร.วัดรามแก2ว/อ.หัวไทร
ร.ร.บ2านท5าเตียน/อ.หัวไทร
ร.ร.บ2านโก2งโค2ง/อ.ปากพนัง
ร.ร.บ2านเกาะนางโดย/อ.ปากพนัง
ร.ร.ชุมชนวัดท5าลิพง/อ.เชียรใหญ5
ร.ร.ชุมชนวัดท5าลิพง/อ.เชียรใหญ5
ร.ร.ชุมชนวัดท5าลิพง/อ.เชียรใหญ5
ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม/อ.หัวไทร
ร.ร.บ2านควนรุย/อ.ร5อนพิบูลย>

หมายเหตุ

ร.ร.ราชประชานุเคราะห>
ร.ร.ราชประชานุเคราะห>

รับจัดสรรขอยกเว2น
รับจัดสรรขอยกเว2น
ร.ร.วัดควนยาว
รับจัดสรรขอยกเว2น
ร.ร.บ2านโคกทราย
รับจัดสรรขอยกเว2น
ร.ร.วัดควนเกย
รับจัดสรรขอยกเว2น
ร.ร.วัดบูรณาวาส
รับจัดสรรขอยกเว2น
ร.ร.วัดควนชะลิก
รับจัดสรรขอยกเว2น
ร.ร.วัดควนชะลิก
รับจัดสรรขอยกเว2น
ร.ร.วัดควนชะลิก
รับจัดสรรขอยกเว2น
ร.ร.วัดรามแก2ว
รับจัดสรรขอยกเว2น
ร.ร.บ2านท5าเตียน
รับจัดสรรขอยกเว2น
ร.ร.บ2านโก2งโค2ง
รับจัดสรรขอยกเว2น
ร.ร.บ2านเกาะนางโดย รับจัดสรรขอยกเว2น
ร.ร.ชุมชนวัดท5าลิพง รับจัดสรรขอยกเว2น
ร.ร.ชุมชนวัดท5าลิพง รับจัดสรรขอยกเว2น
ร.ร.ชุมชนวัดท5าลิพง รับจัดสรรขอยกเว2น
ร.ร.ชุมชนพิบูลสงคราม รับจัดสรรขอยกเว2น
ร.ร.บ2านควนรุย
รับจัดสรรขอยกเว2น

3) จั ดสรรสงวนไว2ดําเนินการคั ดเลื อกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต5งตั้ งเข2 ารับราชการเป3นข2 าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน5ง ครูผู2 ช5วย กรณีที่มีความจําเป3นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่
ศธ 0206.6ว/16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (ร2อยละ 25 คิดจาก 69 อัตรา) จํานวน 17 อัตรา ดังนี้
ที่

ตําแหน5งเลขที่

1
2
3
4
5

3148
7050
8870
11151
3079

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านชะอวด /อ.ชะอวด
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านชะอวด /อ.ชะอวด
ครูผู2ช5วย/ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล) /อ.หัวไทร
ครูผู2ช5วย/ร.ร.หัวไทร(เรือนประชาบาล) /อ.หัวไทร
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านห2วยหาร/ อ.ร5อนพิบูลย>

25

ที่

ตําแหน5งเลขที่

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

3091
3037
2989
7646
3735
2628
8830
6746
7363
2709
2959
3716

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านห2วยหาร /อ.ร5อนพิบูลย>
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดสุวรรณโฆษิต /อ.ร5อนพิบูลย>
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดพิศาลนฤมิต/ อ.ร5อนพิบูลย>
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดไม2เสียบ /อ.ชะอวด
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านบางพระ/ อ.เชียรใหญ5
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดนาหมอบุญ /อ.จุฬาภรณ>
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดหัวค5าย(พิศาลอุปถัมภ>) /อ.หัวไทร
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านกุมแป/อ.ชะอวด
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านควนเงิน/อ.ชะอวด
ครูผู2ช5วย/ร.ร.ร5อนพิบูลย> /อ.ร5อนพิบูลย>
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดคันธมาลี /อ.ร5อนพิบูลย>
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดกาโห5ใต2/อ.ชะอวด

3.4 ต2องเกลี่ยอัตราข2าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นป.งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ให2สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น จํานวน 56 อัตรา ดังนี้
ที่

ตําแหน5ง
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

3234
3214
3217
8497
2994
3000
2889
8856
7719
2897
2898
3764
7028
3238
6776
6772
5740

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ

ครู/ร.ร.บ2านท5าเจริญ/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.บ2านควนรุย/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.บ2านควนรุย/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.วัดชมพูประดิษฐ>/อ.ปากพนัง
ครู/ร.ร.วัดปลายสระ/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.วัดปลายสระ/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.บ2านวังใส/อ.จุฬาภรณ>
ครู/ร.ร.วัดอู5แก2ว/อ.หัวไทร
ครู/ร.ร.วัดเนกขัมมาราม/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.บ2านไสหินตั้ง/อ.จุฬาภรณ>
ครู/ร.ร.บ2านไสหินตั้ง/อ.จุฬาภรณ>
ครู/ร.ร.วัดคงคาวดี/อ.เชียรใหญ5
ครู/ร.ร.วัดจิกพนม/อ.ชะอวด
ครู/ร.ร.วัดหนา/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.บ2านแสงวิมาน/อ.ปากพนัง
ครู/ร.ร.บ2านแสงวิมาน/อ.ปากพนัง
ครู/ร.ร.บ2านทุ5งไม2ไผ5/อ.ชะอวด

หมายเหตุ

เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น

26

ที่

ตําแหน5ง
เลขที่

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2609
10390
9851
9478
7586
3162
2563
6792
3632
6567
4082
4085

30

6308

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

10297
3004
3332
3340
3451
7272
6890
3644
6953
6393
6863
6291
3190
10014
9098
5480

47
48
49
50

5287
11304
8629
7182

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ

ครู/ร.ร.วัดธาราวง/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.วัดหนองจิก/อ.ชะอวด
ครู/ร.ร.วัดศรีสุวรรณาราม/อ.ปากพนัง
ครู/ร.ร.บ2านบางน2อย/อ.ชะอวด
ครู/ร.ร.เขาพระทอง/อ.ชะอวด
ครู/ร.ร.วัดถลุงทอง/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.บ2านม5วงงาม/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.บ2านบางเนียน/อ.ปากพนัง
ครู/ร.ร.บ2านทุ5งขวัญแก2ว/อ.เชียรใหญ5
ครู/ร.ร.วัดหงส>แก2ว/อ.ปากพนัง
ครู/ร.ร.บ2านคงคาล2อม/อ.เชียรใหญ5
ครู/ร.ร.บ2านคงคาล2อม/อ.เชียรใหญ5
ครู/ร.ร.วัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒/อ.ปาก
พนัง
ครู/ร.ร.วัดวัวหลุง/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.สุนทราภิบาล/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.บ2านปGาแชง/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.บ2านปGาแชง/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.บ2านนา/อ.เชียรใหญ5
ครู/ร.ร.บ2านนา/อ.เชียรใหญ5
ครู/ร.ร.บ2านบางลึก/อ.ปากพนัง
ครู/ร.ร.วัดสระโพธิ์/อ.เชียรใหญ5
ครู/ร.ร.วัดตรงบน/อ.ปากพนัง
ครู/ร.ร.วัดกาญจนาราม/อ.ปากพนัง
ครู/ร.ร.วัดมหิสสราราม/อ.ปากพนัง
ครู/ร.ร.บ2านชายทะเล/อ.ปากพนัง
ครู/ร.ร.วัดธงทอง/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.วัดเทพนมเชือด/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.วัดอัฒฑศาสนาราม/อ.ปากพนัง
ครู/ร.ร.ตํารวจตระเวนชายแดนบ2านท5าข2าม/
อ.ชะอวด
ครู/ร.ร.วัดโคกพิกุล/อ.หัวไทร
ครู/ร.ร.วัดโคกพิกุล/อ.หัวไทร
ครู/ร.ร.บ2านนําทรัพย>/อ.ปากพนัง
ครู/ร.ร.บ2านนางหลง/อ.ชะอวด

หมายเหตุ

เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
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ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ

ที่

ตําแหน5ง
เลขที่

51
52
53
54
55
56

6695
3490
4023
6740
6425
6422

ครู/ร.ร.ชุมชนวัดบางบูชา/อ.ปากพนัง
ครู/ร.ร.บ2านเกาะทวด/อ.เชียรใหญ5
ครู/ร.ร.วัดสระเกษ/อ.เชียรใหญ5
ครู/ร.ร.บ2านเกาะน2อย/อ.ปากพนัง
ครู/ร.ร.บ2านหมาก/อ.ปากพนัง
ครู/ร.ร.วัดท5าพญา/อ.ปากพนัง

หมายเหตุ
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
4.1 จัดสรรคืนตําแหน5งผู2บริหารสถานศึกษา จํานวน 13 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4

ตําแหน5ง
เลขที่
1465
1502
4302
4407

การจัดสรร
ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ชุมชนบ2านบางโหนด/อ.ขนอม
จัดสรรคืน
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านเปร็ต/อ.ขนอม
จัดสรรคืน
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านสํานักม5วง/อ.ท5าศาลา
จัดสรรคืน
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านบางฉาง/
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดนางตรา/อ.ท5าศาลา

5
6
7
8
9
10
11
12
13

4560
4090
4098
4148
8509
8295
8303
9611
9499

ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านท5าสูง/อ.ท5าศาลา
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านปากเจา/อ.ท5าศาลา
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดปลักปลา/อ.ท5าศาลา
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดจันทาราม/อ.ท5าศาลา
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดสุชน/อ.สิชล
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านน้ําขาว/อ.สิชล
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ2านเขาใหญ5/อ.สิชล
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดโทเอก/อ.พรหมคีรี
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.วัดพรหมโลก/อ.พรหมคีรี

อ.สิชล

จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
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4.2 จัดสรรตําแหน5งครู จํานวน 98 อัตรา
1) จัดสรรตําแหน5งที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่เป3นตําแหน5งว5าง
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 89 อัตรา
ดังนี้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ตําแหน5ง
เลขที่
4695
4736
4745
4751
4766
4975
4983
11000
4126
4310
4351
4376
7560
10197
4804
4942
4873
9454

19

10357 ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านคลองตีนเป3ด/อ.สิชล

ที่

20

8069

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ

การจัดสรร

ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านโรงเหล็ก/อ.นบพิตํา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านโรงเหล็ก/อ.นบพิตํา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านโรงเหล็ก/อ.นบพิตํา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านโรงเหล็ก/อ.นบพิตํา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านพังหรัน/นบพิตํา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านทุ5งชน/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านทุ5งชน/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านทุ5งชน/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.ท5าศาลา/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.ท5าศาลา/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.ท5าศาลา/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.ท5าศาลา/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.ท5าศาลา/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.ท5าศาลา/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดจันพอ/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดจันพอ/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดสระประดิษฐ>/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านน้ําร2อน/อ.สิชล

จัดสรรคืน /สอบ ว 16
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
บ2านโรงเหล็ก
จัดสรรคืน /สอบ ว 16
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน /สอบ ว 16
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
ท5าศาลา
ท5าศาลา
ท5าศาลา
บ2านช5องเขาหมาก /
คัดเลือก ว 16
บ2านช5องเขาหมาก
จัดสรรคืน /
คัดเลือก ว 16

ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดขรัวช5วย/อ.สิชล
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ตําแหน5ง
ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ
การจัดสรร
ที่
เลขที่
21
8331 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดขรัวช5วย/อ.สิชล
จัดสรรคืน
22
1393 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดประทุมทายการาม/อ.สิชล
จัดสรรคืน /สอบ ว 16
23
8056 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดประทุมทายการาม/อ.สิชล
จัดสรรคืน
24
8060 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดประทุมทายการาม/อ.สิชล
จัดสรรคืน
25
8108 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดประทุมทายการาม/อ.สิชล
จัดสรรคืน
26
8148 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดประทุมทายการาม/อ.สิชล
จัดสรรคืน
27
8553 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดประทุมทายการาม/อ.สิชล
จัดสรรคืน
28
8249 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดคงคาเลียบ/อ.สิชล
วัดประทุมทายการาม
29
9598 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดเขาขุนพนม/อ.พรหมคีรี
จัดสรรคืน /สอบ ว 16
30
9606 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดเขาขุนพนม/อ.พรหมคีรี
จัดสรรคืน
31
9456 ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านในเขียว 2/อ.พรหมคีรี
วัดเขาขุนพนม
32
1472 ครูผู2ช5วย/ร.ร.ชุมชนบ2านบางโหนด/อ.ขนอม
วัดเขา(วันครู 2501) /สอบ ว 16
33 10086 ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านในเพลา/อ.ขนอม
วัดเขา(วันครู 2501)
34
4623 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดคงคา/อ.นบพิตํา
จัดสรรคืน
35
8338 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต/อ.สิชล
จัดสรรคืน /สอบ ว 16
36 10355 ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านทุ5งครั้ง/อ.สิชล
วัดสโมสรสันนิบาต
37
4349 ครูผู2ช5วย/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท5าศาลา
จัดสรรคืน /สอบ ว 16
38
8117 ครูผู2ช5วย/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท5าศาลา
จัดสรรคืน
39 25100 ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านในถุ2ง/อ.ท5าศาลา
จัดสรรคืน
การจัดสรรที่ไม:เป>นไปตามเงื่อนไข มีนักเรียนน*อยกว:า 250 คน ขอยกเว*นเงื่อนไขไปยัง สพฐ.
จํานวน 50 อัตรา (ตั้งแต:ลําดับที่ 40 – 89 )
40
41
42
43
44
45

11381 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดกลาง/อ.สิชล
4253 ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านท5าม5วง/อ.ขนอม
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านสองแพรกมิตรภาพที่ 92/อ.
4906
ท5าศาลา
4602 ครูผู2ช5วย/ร.ร.เคียงศิริ/อ.นบพิตํา
10202 ครูผู2ช5วย/ร.ร.เคียงศิริ/อ.นบพิตํา
4731 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดโรงเหล็ก/อ.นบพิตํา

จัดสรรคืน /สอบ ว 16
วัดกลาง /สอบ ว 16
วัดกลาง
จัดสรรคืน /สอบ ว 16
จัดสรรคืน /สอบ ว 16
เคียงศิริ

30

ที่
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ตําแหน5ง
เลขที่
9525
9534
756
8504
10795
2951
9660
4788
8292
7947
4144
9618
9123
8308
10426
8582
4947
4220
10342
4705
9986
4663
4842
10356
4675
10187

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ
ครูผู2ช5วย/วัดพรหมโลก/พรหมคีรี
ครูผู2ช5วย/วัดพรหมโลก/พรหมคีรี
ครูผู2ช5วย/วัดโยธาธรรม/พรหมคีรี
ครูผู2ช5วย/วัดชนสังขรณพิจิตร/สิชล
ครูผู2ช5วย/วัดชนสังขรณพิจิตร/สิชล
ครูผู2ช5วย/วัดปากด5าน/สิชล
ครูผู2ช5วย/วัดสากเหล็ก/พรหมคีรี
ครูผู2ช5วย/วัดใหม5/พรหมคีรี
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านน้ําฉา/อ.สิชล
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านชุมขลิง/อ.พรหมคีรี
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านบ5อกรูด/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดโทเอก/อ.พรหมคีรี
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดนาเหรง/อ.นบพิตํา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านเขาใหญ5/อ.สิชล
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดสุชน/อ.สิชล
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านทุ5งหัวนา/อ.สิชล
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านทุ5งเกราะ/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดพระเลียบ/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดคงคาวดี/อ.สิชล
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดคงคา/อ.นบพิตํา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดสโมสร/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านสะพานหัน/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดยางทอง/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านเขายวนเฒ5า/อ.สิชล
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดพระอาสน>/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.ชุมชนวัดสระแก2ว/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.ราชประชานุเคราะห> 8/อ.ท5า
10606 ศาลา
8514 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดปากด5าน/อ.สิชล
4201 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดศิลาชลเขต/อ.สิชล
9547 ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านคลองแคว/อ.พรหมคีรี
9558 ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านคลองแคว/อ.พรหมคีรี
4824 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดหญ2าปล2อง/อ.ท5าศาลา
4138 ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านปากเจา/อ.ท5าศาลา
4784 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดนาเหรง/อ.นบพิตํา
4104 ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดปลักปลา/อ.ท5าศาลา

การจัดสรร
จัดสรรคืน /คัดเลือก ว 16
จัดสรรคืน /คัดเลือก ว 16
วัดพรหมโลก
จัดสรรคืน /คัดเลือก ว 16
จัดสรรคืน /คัดเลือก ว 16
วัดชนสังขรณพิจิตร
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน /คัดเลือก ว 16
วัดโทเอก
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
วัดโคกเหล็ก
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
ชุมชนวัดอินคีรี
จัดสรรคืน
วัดจอมทอง
วัดยางงาม
จัดสรรคืน /คัดเลือก ว 16
บ2านเขายวนเฒ5า
วัดดอนใคร /คัดเลือก ว 16
วัดดอนใคร
บ2านสระบัว /คัดเลือก ว 16
บ2านสระบัว
จัดสรรคืน /คัดเลือก ว 16
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน /คัดเลือก ว 16
วัดหญ2าปล2อง
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
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ที่
81
82
83
84
85
86
87
88
89

ตําแหน5ง
เลขที่
8444
4732
4648
4716
10087
9490
4925
10213
11207

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดศิลาชลเขต/อ.สิชล
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดโรงเหล็ก/อ.นบพิตํา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านสะพานหัน/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านนบ/อ.นบพิตํา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านท5าน2อย/อ.ขนอม
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านวังลุง/อ.พรหมคีรี
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดชัยธารามประดิษฐ>/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดน้ําตก/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดถ้ําเทียนถวาย/อ.สิชล

การจัดสรร
บ2านสุวรรณเขต
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน

2) รอรับเกลี่ยตําแหน5งที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นป.งบประมาณ พ.ศ. 2561 จากต5างเขต
พื้นที่การศึกษา จํานวน 9 อัตรา จัดสรรให2กับโรงเรียนที่มีนักเรียนน2อยกว5า 250 คน ไม5เป3นไปตามเงื่อนไขที่
คปร. กําหนด เพื่อขอยกเว2นเงื่อนไขการจัดสรรไปยังสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานต5อไป ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงเรียนที่ได*รับจัดสรร/อําเภอ
บ2านเขาหัวช2าง/ขนอม
บ2านเขาหัวช2าง/ขนอม
บ2านสํานักม5วง/ท5าศาลา
บ2านต2นจันทน>/สิชล
บ2านไสพลู/สิชล
วัดสุธรรมาราม/สิชล
บ2านหน2าเขาวัด/ท5าศาลา
บ2านประชาอารี/ท5าศาลา
บ2านพิตํา/นบพิตํา

หมายเหตุ
สอบ ว 16
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3)สงวนไว2ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต5งตั้งเข2ารับราชการเป3นข2าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหน5งครูผู2ช5วย กรณีที่มีความจําเป3นหรือ มีเหตุพิเศษ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ
0206.6/ว16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (ร2อยละ 25 คิดจาก 98 จํานวน 25 อัตรา) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ตําแหน5ง
เลขที่
4695
4975
4126
9454
8069
1393
9598
1472
8338
4349
11381
4253
4602
10202
9525
9534
8504
10795
9618
10356
10187
8514
9547
4824

ตําแหน5/สถานศึกษา/อําเภอ

หมายเหตุ

ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านโรงเหล็ก/อ.นบพิตํา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านทุ5งชน/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.ท5าศาลา/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านช5องเขาหมาก/อ.สิชล
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดขรัวช5วย/อ.สิชล
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดประทุมทายการาม/อ.สิชล
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดเขาขุนพนม/อ.พรหมคีรี
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดเขา(วันครู2501)/อ.ขนอม
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดสโมสรสันนิบาต/อ.สิชล
ครูผู2ช5วย/ร.ร.ปทุมานุกูล/อ.ท5าศาลา
จากสถานศึกษาที่ขอยกเว*นเงื่อนไขการจัดสรร
จํานวน 15 อัตรา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดกลาง/อ.สิชล
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดกลาง/อ.สิชล
ครูผู2ช5วย/ร.ร.เคียงศิริ/อ.นบพิตํา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.เคียงศิริ/อ.นบพิตํา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดพรหมโลก/อ.พรหมคีรี
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดพรหมโลก/อ.พรหมคีรี
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดชนสังขรณพิจิตร/อ.สิชล
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดชนสังขรณพิจิตร/อ.สิชล
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดโทเอก/อ.พรหมคีรี
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านเขายวนเฒ5า/อ.สิชล
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดดอนใคร/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.สระบัว/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านคลองแคว/อ.พรหมคีรี
ครูผู2ช5วย/ร.ร.วัดหญ2าปล2อง/อ.ท5าศาลา
ครูผู2ช5วย/ร.ร.บ2านเขาหัวช2าง/อ.ขนอม
รอรับเกลี่ยต5างเขต
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5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
5.1 จัดสรรคืนตําแหน5งผู2บริหารสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 1 อัตรา ในสถานศึกษาเดิม ดังนี้
ที่
1

ตําแหน5ง
เลขที่
133992

หมายเหตุ

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ
ผอ.สถานศึกษา/ละอายพิทยานุสรณ>/ฉวาง

จัดสรรคืน

5.2 จัดสรรคืนตําแหน5งรองผู2บริหารสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
ที่

3
4
5

ตําแหน5ง
ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ
เลขที่
20003 รองผอ.สถานศึกษา/ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช/อ.เมือง
131151 รองผอ.สถานศึกษา/ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช/อ.เมือง
24106 รองผอ.สถานศึกษา/ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช /อ.เมือง
24334 รองผอ.สถานศึกษา/ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช /อ.เมือง
25337 รองผอ.สถานศึกษา/ร.ร.โมคลานประชาสรรค>/อ.ท5าศาลา

6

26346 รองผอ.สถานศึกษา/ร.ร.ชะอวด/อ.ชะอวด

1
2

หมายเหตุ
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
ครูผู2ช5วย/ร.ร.โยธิน
บํารุง /อ.เมือง
จัดสรรคืน

5.3 จัดสรรตําแหน5งครู จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 25 อัตรา
5.3.1 ตําแหน5งครูผู2สอนเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท2องถิ่นจํานวน 25 อัตรา
ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ตําแหน5ง
เลขที่
20053
25592
28451
26180
24417
25001
25183
26356
24799
24479
31310
25533
24090
24541

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ
ครู/ร.ร.เบญจมราชูทิศ/อ.เมือง
ครู/ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม/อ.พรหมคีรี
ครู/ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม/อ.พรหมคีรี
ครู/ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ/อ.ลานสกา
ครู/ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช/อ.เมือง
ครู/ร.ร.โยธินบํารุง/อ.เมือง
ครู/ร.ร.โยธินบํารุง/อ.เมือง
ครู/ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต2/อ.พระพรหม
ครู/ร.ร.ทางพูนวิทยาคาร/อ.เฉลิมสพระเกียรติ
ครู/ร.ร.ทุ5งสง/อ.ทุ5งสง
ครู/ร.ร.ทุ5งสง/อ.ทุ5งสง
ครู/ร.ร.ทุ5งสง/อ.ทุ5งสง
ครู/ร.ร.สตรีทุ5งสง/อ.ทุ5งสง
ครู/ร.ร.สตรีทุ5งสง/อ.ทุ5งสง

หมายเหตุ
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
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ที่

ตําแหน5ง
เลขที่

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

24762
24660
24885
24946
25532
24801
26003
11311
3757
25169
100419

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ

หมายเหตุ

ครู/ร.ร.ช2างกลางประชานุกูล/อ.ช2างกลาง
ครู/ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก/อ.ฉวาง
ครู/ร.ร.ร5อนพิบูลย>เกียรติฯ/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.ร5อนพิบูลย>เกียรติฯ/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.คีรีราษฎร>พัฒนา/อ.ร5อนพิบูลย>
ครู/ร.ร.หัวไทรบํารุงราษฎร>/อ.หัวไทร
ครู/ร.ร.หัวไทรบํารุงราษฎร>/อ.หัวไทร
ครู/ร.ร.ปากพนัง/อ.ปากพนัง
ครู/ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร/อ.ชะอวด
ครู/ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา/อ.สิชล
ครู/ร.ร.ท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา/ อ.ท5าศาลา

บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น
บรรจุ นร.ทุนพัฒนาท2องถิ่น

5.3.2 ตําแหน5งครูผู2สอนเพื่อบรรจุนักเรียนทุน สควค. จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4

ตําแหน5ง
23943
26126
25630
24797

หมายเหตุ
โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
กัลยาณีศรีธรรมราช
สตรีทุ5งสง
ชะอวดวิทยาคาร

บรรจุ นร.ทุน สควค.
บรรจุ นร.ทุน สควค.
บรรจุ นร.ทุน สควค.
บรรจุ นร.ทุน สควค.

5.4 ตําแหน5งครูผู2สอนที่ สพฐ.จัดสรรคืนตามเกณฑ> สพฐ. ใช2ในการบริหารจัดการตามความสําคัญจําเป3น จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 148 อัตรา ดังนี้
ตําแหน5ง
ที่
1
2
3
4
5

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ตําแหน5ง
เลขที่
24356
26138
41518
105364
25050

สถานศึกษา
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
พรหมคีรีพิทยาคม
พรหมคีรีพิทยาคม
สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

ขออนุมัติไป
กําหนดที่ (จัดสรร)
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน

หมายเหตุ
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
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ตําแหน5ง
ที่
6

ครู

ตําแหน5ง
เลขที่
25050

สถานศึกษา

7
8
9
10

ครู
ครู
ครู
ครู

19682
20877
25771
25753

สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
กัลยาณีศรีธรรมราช
กัลยาณีศรีธรรมราช
โยธินบํารุง
โยธินบํารุง

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

26272
25581
111767
71308
77622
102966
105342
127058
25747
26144
24543
25674
25635
24682
24688
24948
24956
105315
26011
26028
26032
25803
24802
27441
25191
24867
25112
26174
24033
25181
107192
20278
25302
27120
54117

โยธินบํารุง
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต2
ทางพูนวิทยาคาร
ทุ5งสง
ทุ5งสง
ทุ5งสง
ทุ5งสง
บางงขันวิทยา
สตรีทุ5งสง
สตรีทุ5งสง
สตรีทุ5งสง
ช2างกลางประชานุกูล
นาบอน
ฉวางรัชดาภิเษก
ฉวางรัชดาภิเษก
ร5อนพิบูลย>เกียรติฯ
ร5อนพิบูลย>เกียรติฯ
ร5อนพิบูลย>เกียรติฯ
หัวไทรบํารุงราษฎร>
หัวไทรบํารุงราษฎร>
หัวไทรบํารุงราษฎร>
ปากพนัง
ชะอวดวิทยาคาร
ชะอวดวิทยาคาร
สิชลคุณาธารวิทยา
ขนอมพิทยาคม
ท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช

ขออนุมัติไป
หมายเหตุ
กําหนดที่ (จัดสรร)
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน

คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16
คัดเลือก ว.16

จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
คัดเลือก ว.16
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
เบญจมราชูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

36

ตําแหน5ง

ตําแหน5งเลขที่

46
47
48

ครู
ครู
ครู

24324
25199
25421

ขออนุมัติไปกําหนดที่
หมายเหตุ
(จัดสรร)
เมืองนครศรีธรรมราช สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

49
50
51

ครู
ครู
ครู

25647
107179
107236

เมืองนครศรีธรรมราช
พรหมคีรีพิทยาคม
พรหมคีรีพิทยาคม

สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

107247
25466
25616
107245
25470
25693
107184
107182
24172
24192
25038
25487
25724
26700
74958
26303
24894

จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
บางขันวิทยา
บางขันวิทยา
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
กัลยาณีศรีธรรมราช
กัลยาณีศรีธรรมราช
ทุ5งสง
ทุ5งสง
ทุ5งสง

69

ครู

867

70

ครู

24470

71
72
73
74
75
76
77
78
79

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

4856
24860
26124
18849
100203
100394
107122
24298
117099

80

ครู

24785

พรหมคีรีพิทยาคม
พรหมคีรีพิทยาคม
พรหมคีรีพิทยาคม
พรหมคีรีพิทยาคม
บ2านเกาะวิทยา
บ2านเกาะวิทยา
ขุนทะเลวิทยาคม
ขุนทะเลวิทยาคม
กัลยาณีศรีธรรมราช
กัลยาณีศรีธรรมราช
กัลยาณีศรีธรรมราช
กัลยาณีศรีธรรมราช
ควนเกยสุทธิวิทยา
ตรีนิมติ วิทยา
ตรีนิมติ วิทยา
ตรีนิมติ วิทยา
ท5านครญาณวโรภาส
อุทิศ
ท5านครญาณวโรภาส
อุทิศ
ท5านครญาณวโรภาส
อุทิศ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
โยธินบํารุง
โยธินบํารุง
โยธินบํารุง
ปากพูน
เตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต2
เฉลิมราชประชาอุทิศ

ที่

สถานศึกษา

จัดสรรคืน
โยธินบํารุง
โยธินบํารุง
โยธินบํารุง
โยธินบํารุง
โยธินบํารุง
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
ทางพูนวิทยาคาร
จัดสรรคืน
เตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต2

37

ตําแหน5ง
ที่
81

ครู

ตําแหน5ง
เลขที่
35785

82

ครู

31610

83

ครู

117184

84
85
86
87
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

24386
24410
24455
24474
24484
25048
25232
58146
25423
24554
24567
107496
25675
26371
25652
24712
24950
107130
25543
28289
71836
25536
110735
31182
107167
26045
26070
26081
24697
26216
26150

สถานศึกษา

ขออนุมัติไปกําหนดที่
(จัดสรร)
เฉลิมราชประชาอุทิศ เตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต2
เฉลิมราชประชาอุทิศ เตรียมอุดมศึกษา
ภาคใต2
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ ทางพูนวิทยาคาร
พระศรีนครินทร>ฯ
ทุ5งสง
จัดสรรคืน
ทุ5งสง
จัดสรรคืน
ทุ5งสง
จัดสรรคืน
ทุ5งสง
จัดสรรคืน
ทุ5งสง
จัดสรรคืน
ทุ5งสง
จัดสรรคืน
ทุ5งสง
จัดสรรคืน
ทุ5งสง
จัดสรรคืน
ก2างปลาวิทยาคม
สตรีทุ5งสง
สตรีทุ5งสง
จัดสรรคืน
สตรีทุ5งสง
จัดสรรคืน
สตรีทุ5งสง
จัดสรรคืน
ช2างกลางประชานุกูล จัดสรรคืน
ช2างกลางประชานุกูล จัดสรรคืน
นาบอน
จัดสรรคืน
ฉวางรัชดาภิเษก
จัดสรรคืน
ร5อนพิบูลย>เกียรติฯ
จัดสรรคืน
ร5อนพิบูลย>เกียรติฯ
จัดสรรคืน
เสาธงวิทยา
ร5อนพิบูลย>เกียรติฯ
เสาธงวิทยา
ร5อนพิบูลย>เกียรติฯ
เสาธงวิทยา
ร5อนพิบูลย>เกียรติฯ
คีรีราษฎร>พัฒนา
ร5อนพิบูลย>เกียรติฯ
คีรีราษฎร>พัฒนา
ร5อนพิบูลย>เกียรติฯ
คีรีราษฎร>พัฒนา
ร5อนพิบูลย>เกียรติฯ
คีรีราษฎร>พัฒนา
ทุ5งใหญ5เฉลิมราชอนุสรณ>
หัวไทรบํารุงราษฎร>
จัดสรรคืน
หัวไทรบํารุงราษฎร>
จัดสรรคืน
หัวไทรบํารุงราษฎร>
จัดสรรคืน
เชียรใหญ5
สตรีทุ5งสง
เชียรใหญ5
สตรีทุ5งสง
เชียรใหญ5
สตรีทุ5งสง

หมายเหตุ

38

ครู
ครู
ครู

ตําแหน5ง
เลขที่
107217
26254
103267

เชียรใหญ5
ทรายขาววิทยา
ทรายขาววิทยา

ขออนุมัติไปกําหนดที่
(จัดสรร)
นาบอน
นาบอน
ฉวางรัชดาภิเษก

119
120
121
122
123
124

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

122273
25811
25867
25884
25890
26307

เขาพังไกร
ปากพนัง
ปากพนัง
ปากพนัง
ปากพนัง
ปากพนัง

ฉวางรัชดาภิเษก
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
หัวไทรบํารุงราษฎร>
หัวไทรบํารุงราษฎร>

125
126
127
128

ครู
ครู
ครู
ครู

107125
25985
10266
25962

ปากพนัง
สตรีปากพนัง
สตรีปากพนัง
สตรีปากพนัง

หัวไทรบํารุงราษฎร>
จัดสรรคืน
ชะอวดวิทยาคาร
ชะอวดวิทยาคาร

129
130
131
132
133
134
135

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

25982
25992
25993
25786
26310
100453
25576

สตรีปากพนัง
สตรีปากพนัง
สตรีปากพนัง
โศภนคณาภรณ>
โศภนคณาภรณ>
อินทร>ธานีวิทยาคม
ชะอวด

ชะอวดวิทยาคาร
ชะอวดวิทยาคาร
ชะอวดวิทยาคาร
หัวไทรบํารุงราษฎร>
หัวไทรบํารุงราษฎร>
หัวไทรบํารุงราษฎร>
ฉวางรัชดาภิเษก

136
137
138

ครู
ครู
ครู

25228
132731
25612

สิชลคุณาธารวิทยา
สิชลคุณาธารวิทยา
สิชลคุณาธารวิทยา

จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน

139
140

ครู
ครู

25236
85247

สิชลคุณาธารวิทยา
สิชลคุณาธารวิทยา

ขนอมพิทยา
ขนอมพิทยา

141
142

ครู
ครู

9428
24876

สิชลประชาสรรค>
ขนอมพิทยา

ขนอมพิทยา
จัดสรรคืน

143
144
145
146

ครู
ครู
ครู
ครู

25141
25088
52260
400421

ท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน
จัดสรรคืน

147
148

ครู
ครู

105098
105100

ท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ทุ5งสงวิทยา
ท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ทุง5 สงวิทยา

ที่

ตําแหน5ง

116
117
118

สถานศึกษา

หมายเหตุ

39

5.4 ส5งคืนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเกลี่ยให2สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 10 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตําแหน5ง
เลขที่
25334
100509
26404
25269
25952
26060
103253
24665
25488
22965

ตําแหน5ง/สถานศึกษา/อําเภอ
ครู/ร.ร.พิปูนสังฆรักษ>ประชาอุทิศ/อ.พิปูน
ครู/ร.ร.พิปูนสังฆรักษ>ประชาอุทิศ/อ.พิปูน
ครู/ร.ร.เกาะขันธ>ประชาภิบาล/อ.ชะอวด
ครู/ร.ร.ฉลองรัฐราษฎร>อุทิศ/อ.สิชล
ครู/ร.ร.สระแก2วรัตนวิทย>/อ.ท5าศาลา
ครู/ร.ร.สระแก2วรัตนวิทย>/อ.ท5าศาลา
ครู/ร.ร.สระแก2วรัตนวิทย>/อ.ท5าศาลา
ครู/ร.ร.นบพิตาํ วิทยา อ.นบพิตํา
ครู/ร.ร.คงคาประชารักษ>/อ.นบพิตํา
ครู/ร.ร.พระพรหมพิทยางนุสรณ>/อ.พระพรหม

หมายเหตุ
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น
เกลี่ยให2 สพท.อื่น

เรื่องที่ 4.5
เรื่อง การแต:งตั้งข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน:งครูผู*ช:วย ให*ดํารงตําแหน:งครู
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติ คุณสมบัติ ผลคะแนนและการแต5งตั้งข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน5งครูผู2ช5วยซึ่ง
ผ5านการประเมิน การเตรีย มความพร2อมและพัฒนาอย5า งเข2มครบสองป. ให2ดํ ารงตํ าแหน5 งครู สังกั ดเดิม โดยได2รั บ
เงินเดือนอันดับ คศ.1 เมื่อวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพร2อมและพัฒนาอย5างเข2ม จํานวน 11 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

วันบรรจุ/
รับโอนมาบรรจุ

วันที่ให*ดํารง
ตําแหน:งครู

เงินเดือน
หลังแต:งตั้ง

10 พฤษภาคม 2561

17,910

17 มิถุนายน 2559

17 มิถุนายน 2561

16,670

25 มีนาคม 2559
25 มีนาคม 2559
25 มีนาคม 2559
1 มิถุนายน 2559
11 ธันวาคม 2558
25 มีนาคม 2559
11 ธันวาคม 2558
10 กุมภาพันธ> 2559
25 มีนาคม 2559

25 มีนาคม 2561
25 มีนาคม 2561
25 มีนาคม 2561
1 มิถุนายน 2561
11 ธันวาคม 2560
25 มีนาคม 2561
11 ธันวาคม 2560
10 กุมภาพันธ> 2561
25 มีนาคม 2561

17,070
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910
17,910

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 1 ราย
1

นางสาวโสนิดา ชลธาร

ชุมชนบ2านนาวา

10 พฤษภาคม 2559

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 8 ราย
2

นายธรรศกร เอียดแก2ว

วัดสามัคยาราม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายคงกระพันธ> สัจจาผล
นางสาวรักชนก บรรจงพาศ
นายพงศธร บัวผัน
นางสาวลักขณา รักเถาว>
นางสาวสุทธินี ทวนดํา
นางสาวพรพิมล สมบัติมาก
นางสุพรพรรณ รักจันทร>
นางสาวธนิตา ศรีคงแก2ว
นายธนายุทธ เหลื่อมเภา

เชียรใหญ5
เบญจมราชูทิศ
โยธินบํารุง
โยธินบํารุง
ทุ5งสงวิทยา
ก2างปลาวิทยาคม
นบพิตําวิทยา
สิชลคุณาธารวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต2
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เรื่องที่ 4.6
เรื่อง การอนุมัติส:งคําร*องขอย*ายข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน:งผู*บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป@ 2561
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติเป3นหลักการให2สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู2ประสงค>ขอย2ายให2เป3นไปตามหลักเกณฑ>และ
วิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ. กํ า หนดและส5 งคํ า ร2 อ งขอย2 า ยของข2 า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา ตํ า แหน5 ง ผู2 บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ2 ว นเป3 น ไปตามหลั ก เกณฑ> แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ.กํ า หนด พร2 อ มความเห็ น ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาไปต5 างสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึ กษา จังหวั ดอื่ นหรือสํา นั กบริห ารงานการศึกษาพิเ ศษ
ที่ผู2ประสงค>ขอย2ายยื่นคําร2องไว2 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ได2 แล2วรายงานให2คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบ ในการประชุมครั้งถัดไป

เรื่องที่ 4.7
เรื่อง การอนุมัติให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได*รับการปรับอัตราเงินเดือนในกรณีที่ได*รับคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุ มัติให2 นางสาวกนกอร แร5 ทอง ตํ าแหน5 งครู ผู2 ช5 วย โรงเรีย นวั ดบางใหญ5 สั งกั ดสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ได2รับเงินเดือนในกรณีที่ได2รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิ
ที่ ก.ค.ศ. รับรอง จากเดิมรับเงินเดือน อันดับครูผู2ช5วย ขั้น 16,๙๒0 บาท เป3นให2ได2รับเงินเดือน อันดับครูผู2ช5วย
ขั้น 17,690 บาทตั้งแต5วันที่ 1๘ เดือน มิถุนายน 256๑

เรื่องที่ 4.8
เรื่อง การอนุมัติให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได*รับอนุญาตให*ลาไปศึกษาต:อมีสิทธิได*รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว:างลาไปศึกษา
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให2 นางสาวทิพย>สุดา โกยวาณิชย> ลาไปศึกษาต5อวิชาภาษาจีน ณ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมจีน
ป[กกิ่ง ประเทศจีน ตั้งแต5วันที่ 8 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ถือเป3นการปฏิบัติหน2าที่ราชการ
และมีสิทธิได2รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว5างลาไปศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติราชการแล2ว
ต5อไป
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เรื่องที่ 4.9
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นชอบให2เลื่อนขั้นเงินเดือนข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 0.5 ขั้นให2แก5 นายธาวิน
สินเย็ น ตําแหน5งครู โรงเรีย นทุ5งสงวิทยา ครั้ งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ตามกฎ ก.ค.ศ.ว5 าด2ว ยการเลื่ อนขั้ น
เงินเดือนของข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 ข2อ 6 ก5อนนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชให2ความเห็นชอบ ต5อไป

เรื่องที่ ๔.10
เรื่อง การให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน*าที่สอนคนพิการได*รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน:ง
ที่มีเหตุพิเศษของข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน*าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ต:อเนื่อง
ในสถานศึกษาเดิม
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็น ชอบให2ข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
นครศรีธรรมราช เขต ๑ ทั้ง 5 ราย ได2รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน5งที่มีเหตุพิเศษของข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติหน2าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ต5อเนื่องจากสถานศึกษาเดิม ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว5าด2วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน5งที่
มีเหตุพิเศษของข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน2าที่สอนคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๖ ในอัตราเดือนละ
๒,๕๐๐ บาท ตั้งแต5วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 – 15 พฤษภาคม 2562 แต5ทั้งนี้ให2สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษานครศรี ธ รรมราช เขต 1 ไปตรวจสอบข2 อมู ล ของนั ก เรี ย นว5 า เป3 น ผู2 พิ การจริ งหรื อ ไม5 และนํ า เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

เรื่องที่ 4.11
เรื่อง ข*าราชการครูขอช:วยปฏิบัติราชการเป>นการชั่วคราว
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติให2ข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการในหน5วยงานการศึกษาใหม5
เป3นการชั่วคราว เนื่องจากเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเดิม ทั้ง 7 ราย
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน5ง

โรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1 นายเชษฏ> บุญทองสังข>
ครู
โรงเรียนบ2านเกาะน2อย
2 นางสาวกลิ่นสุคนธ>
ครู
โรงเรียนบ2านเกาะน2อย
ช5างชนะ
3 นายสมบูรณ> คําดีบุญ
ครู
โรงเรียนวัดคลองน2อย
4 นางกัลยา คงด2วง
ครู
โรงเรียนวัดคลองน2อย
5 นางสาวณัฐณิชา
ครู
โรงเรียนวัดคลองน2อย
นาคาพงศ>

ช5วยราชการ

กรณี

โรงเรียนวัดโบสถ>
โรงเรียนวัดโบสถ>

เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดเกาะจาก
โรงเรียนวัดสุขุม
โรงเรียนบ2านห2วยหาร

เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ที่
6
7

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุภัทรา
จันทราทิพย>
นางอารีย> รัตนพันธ>

ตําแหน5ง

โรงเรียน

ช5วยราชการ

กรณี

ครู

โรงเรียนวัดร5อนนา

โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครู

โรงเรียนวัดร5อนนา

โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องที่ 4.12
เรื่อง การดําเนินการบริหารกรอบอัตรากําลังตําแหน:งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑-4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 12
อนุมัติการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากําลังตําแหน5งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อ
กําหนดตําแหน5ง ตามกรอบอัตรากําลังข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ ก.ค.ศ.
กําหนดใหม5 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 238 ตําแหน5ง/อัตรา
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 46 ตําแหน5ง/อัตรา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จํานวน 52 ตําแหน5ง/อัตรา
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 52 ตําแหน5ง/อัตรา
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 39 ตําแหน5ง/อัตรา
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จํานวน 49 ตําแหน5ง/อัตรา
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เรื่องที่ 4.13
เรื่อง ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให*มีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติคุณสมบัติการตั้งคณะกรรมการประเมินด2านที่ 1 ด2านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชี พ ด2า นที่ 2 ด2า นความรู2ความสามารถ และด2 านที่ 3 ด2 านผลการปฏิบัติ งานของข2 าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ ทั้ง 83 ราย
1. อนุมัติคุณสมบัติของข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู2ขอเลื่อนเป3นวิทยฐานะครูชํานาญการ
จํานวน 83 ราย
2. อนุมัติการแต5งตั้งคณะกรรมการประเมินด2านที่ 1 ด2านที่ 2 และด2านที่ 3 ของข2าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู2ขอเลื่อนเป3นวิทยฐานะครูชํานาญการ จํานวน 83 ราย ทั้งนี้กรรมการประเมินคนที่ 2 จะประเมิน ได2
ครั้งละไม5เกิน 2 คน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 8 ราย

1 นางพวงพิศ ทองหีต
ตําแหน5ง ครู
โรงเรียนวัดแหลม
สาขา ภาษาไทย
2 นายชาญณรงค> นาคบัวแก2ว ตําแหน5ง ครู
โรงเรียนวัดสระ
สาขา วิทยาศาสตร>
3 นางสาวดวงธิดา รักษ>จุล
ตําแหน5ง ครู
โรงเรียนวัดหนองจิก
สาขา สังคมศึกษาฯ
4 นางชนาพร โชคถนอมจิตต> ตําแหน5ง ครู
โรงเรียนวัดควนชะลิก
สาขา ปฐมวัย
5 นางศันสนีย> แสงมณี
ตําแหน5ง ครู
โรงเรียนวัดบางคุระ
สาขา สังคมศึกษา
6 นางสาวอัฐกรณ> เจริญลาภ ตําแหน5ง ครู
โรงเรียนวัดปากเหมือง
สาขา คณิตศาสตร>
7 นางสุพัฒตรา สุจรต
ตําแหน5ง ครู
โรงเรียนบ2านห2วยหาร
สาขา คณิตศาสตร>
8 นางสาวโรสมีนี มะลีมิง
ตําแหน5ง ครู
โรงเรียนวัดสามัคยาราม
สาขา ภาษาไทย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 22 ราย
9 นางสาวภัชราภรณ> ส2มแปWน ตําแหน5งครู
โรงเรียนบ2านในถุ2ง
สาขาการงานอาชีพฯ
(คอมพิวเตอร>)
10 นางอัษณา ดารากัย
ตําแหน5งครู
โรงเรียนบ2านในถุ2ง
สาขาวิทยาศาสตร>
11 นางสาวจิระภา สุทธิพันธ> ตําแหน5งครู
โรงเรียนวัดชลธาราม
สาขาภาษาไทย
12 นายชนายุทธ> นิลมาศ
ตําแหน5งครู
โรงเรียนวัดชลธาราม
สาขาคณิตศาสตร>
13 นางสาวปริฉัตร> ขําสุข
ตําแหน5งครู
โรงเรียนบ2านเผียน
สาขาปฐมวัย
14 นางกนกพร ยลธรรม>ธรรม ตําแหน5งครู
โรงเรียนบ2านคลองวัง
สาขาคณิตศาสตร>
15 นางวิยะดา นิลคง
ตําแหน5งครู
โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช สาขาวิทยาศาสตร>
16 นายทรงฤทธิ์ เสวกวัง
ตําแหน5งครู
โรงเรียนบ2านคลองวัง
สาขาสุขศึกษาฯ
17 นางสาวสาวิตรี สีขาว
ตําแหน5งครู
โรงเรียนวัดเป.ยน
สาขาภาษาไทย
18 นางอรพิน ชูสุทน
ตําแหน5งครู
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สาขาการงานอาชีพฯ
(คอมพิวเตอร>)
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19
20
21
22

นายอุกฤษฎ> อินทวงศ>
นางศิรินทิพย> นุ5นเกลี้ยง
นายโสภณ ศรศรี
นางสาวกิดาการ นาคนํา

ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู

โรงเรียนบ2านบางฉาง
โรงเรียนวัดหมาย
โรงเรียนบ2านท5าน2อย
โรงเรียนบ2านท5าน2อย

สาขาคณิตศาสตร>
สาขาปฐมวัย
สาขาสุขศึกษาฯ
สาขาการงานอาชีพฯ
(คอมพิวเตอร>)
23 นางรัตน>ติกาล ใจห2าว
ตําแหน5งครู
โรงเรียนวัดเทวดาราม
สาขาภาษาไทย
24 นางปUยะภา ศรีจันทร>อ5อน ตําแหน5งครู
โรงเรียนวัดเทวดาราม
สาขาศิลปะ
25 นางภัสรา ชูเสน
ตําแหน5งครู
โรงเรียนบ2านในเขียว ๑
สาขาปฐมวัย
26 นางสาวกัญญา ยอดแก2ว ตําแหน5งครู
โรงเรียนบ2านน้ําร2อน
สาขาปฐมวัย
27 นางสาวหัสณี สังข>แก2ว
ตําแหน5งครู
โรงเรียนวัดพระเลียบ
สาขาวิทยาศาสตร>
28 นางจารุวรรณ พรมวี
ตําแหน5งครู
โรงเรียนวัดทางขึ้น
สาขาคณิตศาสตร>
29 นางนาตยา สุทธิช5วย
ตําแหน5งครู
โรงเรียนบ2านควนทอง(ประชาอุทิศ) สาขาวิทยาศาสตร>
30 นางสาวนิพาภรณ> ระวังวงศ> ตําแหน5งครู
โรงเรียนวัดคงคาวดี
สาขาปฐมวัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 53 ราย
31 นางสาวสุรัสวดี บุญติด
ตําแหน5งครู
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขาภาษาอังกฤษ
32 นายพิชากร โสตทิพย>
ตําแหน5งครู
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร>
(ฟUสิกส>)
33 นายไพโรจน> ชูมีทรัพย>
ตําแหน5งครู
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค> สาขาคณิตศาสตร>
34 นางสาวสุรัสวดี นาจิตร
ตําแหน5งครู
โรงเรียนทุ5งใหญ5วิทยาคม
สาขาภาษาไทย
35 นางสาวสาลิพร เจริญรูป ตําแหน5งครู
โรงเรียนทุ5งใหญ5วิทยาคม
สาขาภาษาอังกฤษ
36 นางจตุภรณ> ม5วงปลอด
ตําแหน5งครู
โรงเรียนโศภนคณาภรณ>
สาขาภาษาไทย
37 นางพรพิมล ชุมแสง
ตําแหน5งครู
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สาขาคอมพิวเตอร>
38 นายปถม แก2วสิน
ตําแหน5งครู
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สาขาคอมพิวเตอร>
39 นางสาวศศิธร ปานคง
ตําแหน5งครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต2 สาขาภาษาญี่ปุGน
40 นางพัชรินทร> รัชชะ
ตําแหน5งครู
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขาวิทยาศาสตร>
41 นางสาวปUยะวรรณ ละม5อม ตําแหน5งครู
โรงเรียนปากพนัง
สาขาวิทยาศาสตร>
42 นางสาวศิริพร ทองดี
ตําแหน5งครู
โรงเรียนท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สาขาแนะแนว
43 นายคชานนท> ฉ่ําเมืองป[กษ> ตําแหน5งครู
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สาขาดนตรี
44 นางกาญจนา อินทร>ศวร ตําแนห5งครู
โรงเรียนเขาพังไกร
สาขาวิทยาศาสตร>
45 นางมณภา ศรีวิสุทธิ์
ตําแหน5งครู
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ> สาขาภาษาอังกฤษ
46 นายวิชัย วันพุฒ
ตําแหน5งครู
โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร>
สาขาภาษาอังกฤษ
47
48
49
50

นางสาวบุศรา เต็มลักษมี
นางสาวสุดาวรรณ นุราภักดิ์
นางสาวชไมพร พุมดวง
นายชญานิน ธรรมประเสริฐ

ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู

โรงเรียนเชียรใหญ5
โรงเรียนชะอวดเคร5งธรรมวิทยา
โรงเรียนปากพนัง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ

สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาสังคมศึกษาฯ
สาขาวิทยาศาสตร>
สาขาสังคมศึกษาฯ
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51 นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน>
ตําแหน5งครู
52 นางสุธีพร สมเขาใหญ5
ตําแหน5งครู
53 นางสาวธัญญาภรณ> เมืองจันทร> ตําแหน5งครู
54 นางสาวเยาวนารถ ยอดสุรางค>
55 นายสิทธินันท> แก2วจันทร>

ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู

56 นายสุวิทย> รักษ>ทอง
57 นางศศิ ชุมพล
58 นายไพโรจน> มากจันทร>

ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู

59 นางสาวอรณี ปรีชา
60 นางสุภิญญา ไชยรัตน>

ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู

61 นายจิตรกร แก2วสุข
62 นางสุธติ า ศรีบุญนาค

ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู

62 นางสาวน้ําอ2อย ชุมทอง
64 นางสาวจันทรา จันทรังษี
65 นายวิว พันธนียะ

ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู

66 นายจรัญ ทองมี

ตําแหน5งครู

67
68
69
70

ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

นางสาวอ2อมใจ พรหมรักษ>
นางสาวศิริกานต> บรมสุข
นางจุฑามาศ ภู5ภักดีพันธ>
นายเนตรณรงค> ขวัญสุย
นายอดิศร แย5งคุณเชาว>
นางเสาวลักษณ> พรมสังฆ>
นางกฤตดารา ถนอมพงศ>
นางนฤมล ฉ่ําเมืองป[กษ>
นายอภิเชษฐ> พังยาง
นางสาวอรกมล นาคปลัด
นางธารารัตน> ภิรมย>
นายธาดา รองคีรี
นางสาววิภารัตน> ชูวิชัย
นางบุปผา สวนจันทร>

ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
สาขาสังคมศึกษาฯ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ สาขาสุขศึกษา
และพลศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
สาขาสุขศึกษาและ
พลศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
สาขาคอมพิวเตอร>
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร>
สาขาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนทุ5งสง
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนทุ5งสง
สาขาวิทยาศาสตร>
(ชีววิทยา)
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
สาขาดนตรี
โรงเรียนร5อนพิบูลย>เกียรติว
สาขาคอมพิวเตอร>
สุนธราภิวัฒก>
โรงเรียนบางขันวิทยา
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขาสุขศึกษาและ
พลศึกษา
โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร> สาขาสุขศึกษาและ
พลศึกษา
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนนบพิตําวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร> (ฟUสิกส>)
โรงเรียนนาบอน
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ สาขาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
โรงเรียนร5อนพิบูลย>เกียรติวสุนธราภิวัฒก> สาขาภาษาไทย

โรงเรียนทุ5งสง
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
สาขาวิทยาศาสตร> (เคมี)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
สาขาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร>อุทิศ สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ สาขาวิทยาศาสตร> (ฟUสิกส>)
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81 นางสาวทิพากร แสงระวี
82 นางสาวเจนจิรา รักษ>ทอง
83 นางเกณิกา อินทวงค>

ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขาวิทยาศาสตร> (เคมี)
โรงเรียนสระแก2วรัตนวิทย> สาขาวิทยาศาสตร> (เคมี)
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สาขานาฏศิลปP

เรื่องที่ 4.14
เรื่อง การอนุมัติให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการให2ข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 21 ราย ดังนี้
1. อนุ มัติ ผ ลการประเมิ น ด2 า นที่ 1 ด2 า นวิ นั ย คุ ณธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด2 า นที่ 2
ด2านความรู2ความสามารถ และด2านที่ 3 ด2านผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประเมิน จํานวน 21 ราย
2. อนุมัติการแต5งตั้งข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให2มีวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 21 ราย
ตั้งแต5วันที่คุณสมบัติครบถ2วน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 1 ราย
๑

นายเอกวัฒน> จุลเลศ

ตําแหน5งครู

โรงเรียนบ2านบางกระบือ

สาขาวิทยาศาสตร>

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 8 ราย
2 นางอรทัย เรืองเอียด
3 นางสาววิภาพร โสมสุพิน
4 นางสาวปUยาอร ทองนุ5น
5 นางวรรณา ยีซัน
6 นางสาวเบญจมาศ จินดา
7 นายอาทิวัฒน> สาเหล2
8 นายรัฐภูมิ ช5วยรักษ>
9 นางสาวจริญญา อร5ามเรือง

ตําแหน5งครู
ตําแน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู

โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต
สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนวัดหัวค5ายฯ
สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนบ2านควนชิง
สาขาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดทุ5งหล5อ
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนวัดควนเถียะ
สาขาปฐมวัย
โรงเรียนบ2านบางปรง
สาขาการงานพืน้ ฐานอาชีพ
โรงเรียนชุมชนควนดินแดงฯ สาขาคอมพิวเตอร>
โรงเรียนวัดจิกพนม
สาขาคอมพิวเตอร>

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 ราย
๑0 นางนลินญา ยินดี
11 นางธิดารัตน> อําพพันธ>
12 นางสาวกัณหเกศ ขุนฤทธิ์

ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู

โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
โรงเรียนวัดสโสรสันนิบาต
โรงเรียนวัดเขา (วันครู
2๕๐๑)

สาขาคณิตศาสตร>
สาขาวิทยาศาสตร>
สาขาภาษาไทย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 9 ราย
13 นายยุทธเดช คงทองคํา
14 นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์
15 นางสาววัชราพร คงสง

ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู

โรงเรียนอินทร>ธานีวิทยาคม
โรงเรียนปากพนัง
โรงเรียนปากพนัง

สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยาศาสตร>
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16
17
18
19
20
21

นางสาวนะดา แสงวิมาน
นางสาวทัศณีย> ระเหม
นางสาวอิสรา โตeะยีโกบ
นางน้ําอ2อย ไกรภูมิ
นายยืนยง หลงขาว
นางพัชฏาภรณ> กลับส5ง
รัตนบุรี

ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู
ตําแหน5งครู

โรงเรียนท5าศาลาประสิทธิ์ฯ
โรงเรียนท5าศาลาประสิทธิ์ฯ
โรงเรียนท5าศาลาประสิทธิ์ฯ
โรงเรียนท5าศาลาประสิทธิ์ฯ
โรงเรียนบางขันวิทยา
โรงเรียนทุ5งใหญ5เฉลิมราช
อนุสรณ>

สาขาวิทยาศาสตร>
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษาฯ
สาขาวิทยาศาสตร>
สาขาดนตรี
สาขาสังคมศึกษาฯ

เรื่องที่ 4.15
เรื่อง ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด*านที่ 1 ด*านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด*านที่ 2 ด*านความรู*ความสามารถ ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป>นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ (ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1)
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อนุมัติคุณสมบัติของข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป3นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
จํานวน 278 ราย
2. อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด2านที่ 1 ด2านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ด2านที่ 2 ด2านความรู2ความสามารถ เพื่อประเมินข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป3นวิทยฐานะชํานาญ
การพิเศษ จํานวน 278 ราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 43 ราย
1. นางสาวกรรณิกา จอมทอง
ผอ.ร.ร.ชํานาญการ โรงเรียนบ2านลานนา สายงานบริหารสถานศึกษา
2. นางนิธินันท> อธิวัฒน>กานนท>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบ2านอายเลา
สาขา ภาษาไทย
3. นางสาวภัทรพีร> ศรีเกตุ
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดปากตรง
สาขา ภาษาไทย
4. นางสาวเกศณี ศรีกฤษณ>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบ2านควนโตน สาขา ภาษาไทย
5. นางสาวอุไรวรรณ กลิ่นแก2ว
ครูชํานาญการ
โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชาสาขา ภาษาไทย
6. นางวรรณา ธนาวุฒิ
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบ2านท2องโกงกาง สาขา ภาษาไทย
7. นางยศน้ําพร ศรีวงศา
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบ2านปากเชียร สาขา ภาษาไทย
8. นางสายพิมพ> แกล2วทนงค>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดห2วยแหยงฯ สาขา ภาษาไทย
9. นางสาวสุภัทรา จันทราทิพย>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดร5อนนา
สาขา ภาษาไทย
10. นางสุจินดา จันทร>ธิบดี
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดบางไทร
สาขา ภาษาไทย
11. นางชูชีพ จันทร>ทอง
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดวัวหลุง
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร
12. นางสาวภิรม ดวงพาพล
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดบางไทร
สาขา งานบ2าน/คหกรรม
13. นางอําภรณ> สังข>จันทร>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบ2านกลอง
สาขา งานบ2าน-คหกรรม
14. นางสาวพัชรี รัตนพันธ>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนร5อนพิบูลย>
สาขา คอมพิวเตอร>
15. นางมณฑา ไกรดํา
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดสุวรรณรังสี สาขา คอมพิวเตอร>
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

นางประภัสสร เพชรแก2ว
นายธีรกร นวนหอม
นางกมลรัตน> พลไชย
นางสาวิตรี ศรีรักษ>
นางศรีสุดา แก2วทอง
นางสาวปณิตมน ทองคําปลิว
นายนิวัฒน> เกื้อกูลสง
นางสาวสุนีย> ด2วงมาก
นายปรีชา ช5วยทอง
นางธนินี สิทธิรักษ>
นายสุนทรีย> มูสิเกิด
นายวุฒิชัย นิตย>วิมล
นางเครือฟWา คุ2มเพชร
นางสุภาภรณ> นิลวานิช
นางมาริณี รัตนะโช
นางอนัญญาพร ทองคําเสก
นางสาวนัดดา ทองดํา
นายบวรนันท> ชมเชย
นายสมพร รัตนพันธุ>
นางเกษรา นามเสน
นางสาวณัฐพิสุทธิ์ ไชยทองคง
นางสาวสิห>ตรีหรา ชูแก2ว
นางสาววิภารัตน> ถนนทิพย>
นางจีรา ชูแก2ว
นายสิทธา สามพิมพ>
นางศุภลักษณ> สิงโหพล
นางสาวกุศล สังข>จันทร>
นายศุภชัย กาญจนาประดิษฐ

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียนวัดควนชะลิก
โรงเรียนวัดหนองจิก
โรงเรียนบ2านเหนือคลอง
โรงเรียนบ2านควนมิตร
โรงเรียนวัดปลายสระ
โรงเรียนบ2านชะอวด
โรงเรียนวัดสุขุม
โรงเรียนเขาพระทอง
โรงเรียนสุนทราภิบาล
โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต
โรงเรียนวัดท5าสะท2อน
โรงเรียนวัดโคกทราง
โรงเรียนบ2านกุมแป
โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต
โรงเรียนวัดโคกพิกุล
โรงเรียนบ2านเนินธัมมัง
โรงเรียนวัดบูรณาวาส
โรงเรียนบ2านชะอวด
โรงเรียนบ2านห2วยไม2แก5น
โรงเรียนบ2านคงคาล2อม
โรงเรียนวัดควนปWอม
โรงเรียนวัดสระแก2ว
โรงเรียนบ2านท5าไทร (อ.ชะอวด)
โรงเรียนวัดเทพนมเชือด
โรงเรียนตชด.บ2านท5าข2าม
โรงเรียนบ2านหนองมาก
โรงเรียนบ2านทุ5งใคร
โรงเรียนบ2านบางปรง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 31 ราย
44 นางสาวจิดาภา สมพันธุ>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดเจดีย>หลวง
45 นางสาวจิตรา มัจฉาชาญ
46 นางประภัสสร สมเขาใหญ5
๔7 นางพรทิพย> เนื้ออ5อน

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

48 นางสาวภูริตา มหาสวัสดิ์

ครูชํานาญการ

สาขา ภาษาอังกฤษ
สาขา ภาษาอังกฤษ
สาขา ภาษาอังกฤษ
สาขา ภาษาอังกฤษ
สาขา ภาษาอังกฤษ
สาขา วิทยาศาสตร>
สาขา วิทยาศาสตร>
สาขา วิทยาศาสตร>
สาขา วิทยาศาสตร>
สาขา วิทยาศาสตร>
สาขา ทัศนศิลปP
สาขา คณิตศาสตร>
สาขา คณิตศาสตร>
สาขา คณิตศาสตร>
สาขา คณิตศาสตร>
สาขา คณิตศาสตร>
สาขา คณิตศาสตร>
สาขา สังคมศึกษาฯ
สาขา สังคมศึกษาฯ
สาขา ปฐมวัย
สาขา ปฐมวัย
สาขา ปฐมวัย
สาขา ปฐมวัย
สาขา ปฐมวัย
สาขา ปฐมวัย
สาขา ปฐมวัย
สาขา ปฐมวัย
สาขา สุขศึกษาและ
พลศึกษา

สาขาการงานอาชีพฯ
(คอมพิวเตอร>)
โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ> สาขาภาษาไทย
โรงเรียนวัดคงคาวดี
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช สาขาการงานอาชีพฯ
(งานบ2าน)
โรงเรียนชุมชนบ2านบางโหนด สาขาสังคมศึกษาฯ
(เศรษฐศาสตร>)
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49 นายอภิชัย หวันนุรัตน>
50 นางอรทัย ภิรมย>รส
51 นางสาวผานิต มัจฉาชาญ

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียนบ2านหนองหว2า
โรงเรียนวัดกลาง
โรงเรียนวัดโคกเหล็ก

สาขาสุขศึกษาฯ
สาขาวิทยาศาสตร>
สาขาสังคมศึกษาฯ
(เศรษฐศาสตร>)
52 นางทิพวรรณ ผิวแดง
ครูชํานาญการ
โรงเรียนชุมชนบ2านบางโหนด สาขาคณิตศาสตร>
53 นางสาวจิราพร แสนภักดี
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สาขาภาษาไทย
54 นางเพียงพร จันพลโท
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบ2านชุมขลิง
สาขาคณิตศาสตร>
55 นายปรีชา ทองราช
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดเขาน2อย
สาขาสังคมศึกษาฯ
(ภูมิศาสตร>)
56 นางสาวอําภารัตน> ผลาวรรณ>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดหญ2าปล2อง
สาขาคณิตศาสตร>
57 นางวนิดา อินปUน
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบ2านปราบราษฎร>อุทิศ สาขาภาษาไทย
58 นางสาวดาราวรรณ สุคตะ
ครูชํานาญการ
โรงเรียนปทุมานุกูล
สาขาภาษาไทย
59 นางสาววาสนา พรหมชีหมุน
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดท2าวโทะ
สาขาภาษาอังกฤษ
60 นางชนิกนันท> จินกาญจน>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สาขาภาษาไทย
61 นางสาวสุภานี ถนิมกาญจน>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย สาขาสังคมศึกษาฯ
(เศรษฐศาสตร>)
62 นางสาวสุจินต> พรสมโภชน>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดเป.ยน
สาขาปฐมวัย
63 นางวรรณา มั่นคง
ครูชํานาญการ
โรงเรียนท5าศาลา
สาขาภาษาไทย
64 นางสาวลัญจกร ทองทา
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดคงคา
สาขาวิทยาศาสตร>
65 นางขวัญดาว จูเจ2ย
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบ2านทุ5งหัวนา
สาขาภาษาอังกฤษ
66 นางสาวอรอุมา บุญคล5อง
ครูชํานาญการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห> ๘ สาขาปฐมวัย
67 นางวราพร บริบูรณ>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สาขาศิลปะ (นาฏศิลปP)
68 นางขวัญใจ ยีโกบ
ครูชํานาญการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห> ๘ สาขาคณิตศาสตร>
69 นางสาวฐาปนีย> จินะพันธ>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห> ๘ สาขาสังคมศึกษาฯ
70 นายดุสิต หวันนุรัตน>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดทางขึ้น
สาขาภาษาอังกฤษ
71 นางอภิญญา แก2วสุกใส
ครูชํานาญการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห> ๘ สาขาภาษาไทย
72 นายยศ พรประเสริฐ
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดเป.ยน
สาขาศิลปะ(ดนตรี)
73 นางสาวสุดา ประดิษฐ>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดสระประดิษฐ>
สาขาคณิตศาสตร>
74 นางเกษรินท> กาญจณะดี
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดเขาขุนพนม
สาขาวิทยาศาสตร>
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 204 ราย
75 นางสาวสุพานี ฉิมพลี
ครูชํานาญการ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขาคณิตศาสตร>
76 นายเอกพร ทองแท2
ครูชํานาญการ
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
สาขาคณิตศาสตร>
77 นางสาวสิมาลัย ชัยชนะ
ครูชํานาญการ
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
สาขาคณิตศาสตร>
78 นางวรรณา สุขจิตร
ครูชํานาญการ
โรงเรียนทุ5งสง
สาขาคณิตศาสตร>
79 นางนิรมล ยิ่งยงค>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สาขาคณิตศาสตร>
80 นายศุภชัย สัจจาดุล
ครูชํานาญการ
โรงเรียนท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สาขาคณิตศาสตร>
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81
82

นายศรีรักษ> เรืองรัตน>
นางสาวรักนา รัตนพันธ>
83 นางรัตนาภรณ> ไกรนรา
84 นางรัชณี แก2วแกมจันทร>
85 นางชุลีพร หมันเรeะ

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

86 นางสมจิต หน5อมาก
ครูชํานาญการ
87 นางสาวรุจิรา บัวลอย
ครูชํานาญการ
88 นางปUยนันท> ยิ่งคํานึง
ครูชํานาญการ
89 นางวไลลักษณ> ทองวิจิตร
ครูชํานาญการ
90 นางสุภารัตน> ไตรเมศ
ครูชํานาญการ
91 นายสมชัย รัตนพันธ>
ครูชํานาญการ
92 นางสาวอารีรัตน> สังข>แก2ว
ครูชํานาญการ
93 นางพิมพ>พร ยอดพุฒ
ครูชํานาญการ
94 นางสาวนงค>เยาว> สินลี่
ครูชํานาญการ
95 นางสาววนิดา ชูมณี
ครูชํานาญการ
96 นางอรอุมา นิตย>วิมล
ครูชํานาญการ
97 นางอุษณีย> ศิริสานต>
ครูชํานาญการ
98 นางสาวธิติกานต> สุวรรณประเสริฐ ครูชํานาญการ
99 นางอุบล ไชยชนะ
ครูชํานาญการ
100 นางจุฑานาฎ เมฆเจริญวิวัฒนา ครูชํานาญการ
101 นายอธิพงษ> ขุนชํานาญ
ครูชํานาญการ
102 นางพจนาถ บกเขาแดง
ครูชํานาญการ
103 นางเกวลิน ต5างสี
ครูชํานาญการ
104 นางนันตริตา สุวรรณวงศ>
ครูชํานาญการ
105 นางสาวภรณี จันถิ
ครูชํานาญการ
106 นางสาวนภัสสร คงจันทร>
ครูชํานาญการ
107 นางสุจิตรา สุวรรณชัย
ครูชํานาญการ
108 นางสาวอนงค>รัตน> คงจังหวัด
ครูชํานาญการ
109
110
111
112

นายสุพัชชณพงศ> อร5ามวิทย>
นางผกามาส สิงหพันธุ>
นางมนต>ทิพย> วงศ>สุวรรณ>
นางสายใจ พลเดช

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียนนบพิตําวิทยา
สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนสตรีทุ5งสง
สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนสตรีทุ5งสง
สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนทุ5งใหญ5วิทยาคม
สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนท5านครญาณวโรภาสอุทิศ สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ> สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนทุ5งสง
สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนประสาธน>ราษฎร>บํารุง
สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต2 สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนแหลมราษฎร>บํารุง
สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนประสาธน>ราษฎร>บํารุง
สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขา คณิตศาสตร>
โรงเรียนทุ5งสง
สาขา คณิตศาสตร>
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
สาขา คณิตศาสตร>
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขา คณิตศาสตร>
โรงเรียนบางขันวิทยา
สาขา คณิตศาสตร>
โรงเรียนสระแก2วรัตนวิทย>
สาขา คณิตศาสตร>
โรงเรียนทุ5งใหญ5วิทยาคม
สาขา คณิตศาสตร>
โรงเรียนสตรีทุ5งสง
สาขา คณิตศาสตร>
โรงเรียนทุ5งสง
สาขา คณิตศาสตร>
โรงเรียนชะอวด
สาขา คณิตศาสตร>
โรงเรียนสตรีทุ5งสง
สาขา คณิตศาสตร>
โรงเรียนทุ5งสง
สาขา คณิตศาสตร>
โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร>
สาขา คณิตศาสตร>
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
สาขา คณิตศาสตร>
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร>
นครศรีธรรมราช
สาขา คณิตศาสตร>
โรงเรียนทุ5งสง
สาขา คณิตศาสตร>
โรงเรียนก2างปลาวิทยาคม
สาขา คณิตศาสตร>
โรงเรียนท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สาขาคณิตศาสตร>
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร>
นครศรีธรรมราช
สาขาวิทยาศาสตร>
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

นางขนิษฐา สุขทิพย>
นางบุญเรือง มัชฌิมวงศ>
นางอมรรัตน> คงทอง
นางสาวหทัยภัทร อําลอย
นางสุรีพร ทองนุ5น
นางสาวกัญจนพร พรหมแก2ว
นางจินตนา บรรจงเมือง
นางสาวจุฑารัตน> สังขนุกิจ
นางอมรรัตน> พิกุลทอง
นางธัญรส เหมจินดา

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

นายภูวิทิต อํานักมณี
นางวไลลักษณ> ดีทองอ5อน
นายวีระพันธ> ใจแท2
นางจินตนา เพ็ชรคล2าย
นายอุดม ช5วยคงคา
นางศิริพร รัตนพันธ>
นางสาวศุภลักษณ> ถูวะการ
นายสันติชัย ไตรเมศ
นางสาววรัญญา พละคช
นายปUยะ พละคช
นายเสกสรรค> ดาราจร
นางรัชนีวรรณ ชอบผล
นางสาวพุทธนันท> ชูกรณ>
นางจีรภรณ> เพียรอนุรักษ>
นางประภากร นันตสุวรรณ
นางขวัญชนก บริรักษ>ธนกุล

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

139 นายยศกฤต ใจสะอาด

ครูชํานาญการ

140 นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น

ครูชํานาญการ

141 นางสาวหทัยชนก เพ็ชรมาตศรี ครูชํานาญการ
142 นายพงศธร ทุมสุวรรณ

ครูชํานาญการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต2 สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
สาขาฟUสิกส>
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนทุ5งสง
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค>
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
สาขาเคมี
โรงเรียนก2างปลาวิทยาคม
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร>
นครศรีธรรมราช
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนบางขันวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนทุ5งใหญ5วิทยาคม
สาขาเคมี
โรงเรียนคีรีราษฎร>พัฒนา
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนเสาธงวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต2 สาขาฟUสิกส>
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนประสาธน>ราษฎร>บํารุง
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
สาขาฟUสิกส>
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขาชีววิทยา
โรงเรียนนาบอน
สาขาฟUสิกส>
โรงเรียนบางขันวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนสตรีทุ5งสง
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขาวิทยาศาสตร>
(ชีววิทยา)
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สาขา วิทยาศาสตร>
(ฟUสิกส>)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สาขา วิทยาศาสตร>
(ชีววิทยา)
โรงเรียนทุ5งสง
สาขา วิทยาศาสตร>
(ฟUสิกส>)
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ>
สาขา วิทยาศาสตร>
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143
144
145
146
147
148
149

นางสาวนวิญญา กุณฑล
นางนิตยา วัฒนกิจ
นางจารุ หนูชนะจิตร
นางพรทิพย> ไวยรัตน>
นางจันทร>ทิพย> จุลศักดิ์
นายมานิตย> ศรีสว5าง
นางสาวปUยะรัตน> นาคสุวรรณ

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

150
151
152
153
154
155

นางศุภนุช ศรีจันทร>
นางสุรัสวดี มณี
นางนฤมล สุทธิชน
นายวีระศักดิ์ ไพศาลธรรม
นางณัฐรดา เครือยศ
ว5าที่ ร.ต. ศิริพงษ> ศรีสุวรรณ

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

156
157
158
159
160
161
162

นางจุฑารัตน> ทองคําชุม
นางสาวทิพยวรรณ> ไกรนรา
นางสาวพวงน2อย บิลมาส
นายกิตติศักดิ์ สกุลหนู
นางสาวไมตรี รักซ2อน
นางวาสนา รัตนบุรี
นางสาวจินดา พราหมณ>ชู

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

163 นางสาวอรพรรณ ริยาพันธ>

ครูชํานาญการ

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
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ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

นางป[ทมา จรเด5น
นายไวยากรณ> สบาย
นางสาวธัญญารัตน> จุลแก2ว
นายสมมารถ จํานองวุฒิ
นายพิชัย มีล5อง
นางจิรนันท> เรืองรุก
นางนิภา ใหม5ชุม
นายนิวัตร ชูแสง
นางเครือวัลย> แก2วผ5อง
นางวันดี ช5วยทุกข>
นางสุดารัตน> เกียรติก2องแก2ว
นายเสฏฐพงษ> สุดชี

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค> สาขา วิทยาศาสตร>
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขา วิทยาศาสตร>
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
สาขา วิทยาศาสตร>
โรงเรียนบางขันวิทยา
สาขา วิทยาศาสตร>
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขา วิทยาศาสตร>
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
สาขา วิทยาศาสตร>(ชีววิทยา)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สาขา วิทยาศาสตร> (เคมี)
โรงเรียนสตรีทุ5งสง
สาขา วิทยาศาสตร>
โรงเรียนทุ5งสง
สาขา วิทยาศาสตร> (เคมี)
โรงเรียนทุ5งสง
สาขา วิทยาศาสตร>
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต2 สาขา วิทยาศาสตร>
โรงเรียนสตรีทุ5งสง
สาขา วิทยาศาสตร>
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สาขา วิทยาศาสตร>(ฟUสิกส>)
โรงเรียนทุ5งสง
สาขา วิทยาศาสตร>(ฟUสิกส>)
โรงเรียนทุ5งใหญ5วิทยาคม
สาขา วิทยาศาสตร>
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
สาขา วิทยาศาสตร>
โรงเรียนคงคาประชารักษ>
สาขา วิทยาศาสตร>
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต2 สาขา วิทยาศาสตร>
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
สาขา วิทยาศาสตร>
โรงเรียนทุ5งใหญ5เฉลิมราชอนุสรณ> รัชมังคลาภิเษก
สาขา วิทยาศาสตร>(เคมี)
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ>ประชาอุทิศ สาขา วิทยาศาสตร>
(ชีววิทยา)
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สาขาวิทยาศาสตร>
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขาสังคมศึกษา
โรงเรียนปากพนัง
สาขาสังคมศึกษา
โรงเรียนคีรีราษฎร>พัฒนา
สาขาสังคมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ> สาขาสังคมศึกษา
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ> สาขาสังคมศึกษา
โรงเรียนนบพิตําวิทยา
สาขาสังคมศึกษา
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สาขาสังคมศึกษา
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
สาขาสังคมศึกษา
โรงเรียนทุ5งสงสหประชาสรรค>
สาขาสังคมศึกษา
โรงเรียนร5อนพิบูลย>เกียรติวสุนธราภิวัฒก> สาขาเคมี
โรงเรียนปากพูน
สาขาสังคมศึกษา
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176
177
178
179
180
181

นางสุธีกานต> ช5วยพิทักษ>
นางสาวชญาดา จงจิตต>
นางสุกัญยา สุทธิ์ทองแท2
นายสมศักดิ์ ทองคํา
นายทศพร ทองคําชุม
นายสุทิน กิจจะ

ครูชํานาญการ
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ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

182
183
184
185
186
187

นางสาววาสนา กลางนุรักษ>
นางนฤมล นิลกรรณ>
นางสลิลทิพย> จันทร>ศรีทอง
นางสาวอรพินท> แก2วช5วย
นางณัฏฐธิดา คงประพันธ>
นายธวัชชัย จุติประภาค

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

188
189
190
191
192
193
194

นางสสิณัฐ จินดาเงิน
นายวิทยา รอบคอบ
นางสาวสญามล ทองขาว
นางสุพิศ พงศ>วิทยารักษ>
นางสุนีย> เชยบัวแก2ว
นางกัลยา พลายชุม
นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

นางช5อแก2ว จุลนวล
นางสาววรารัตน> ศรีรัตน>
นางสาวมณฤดี วงศ>เมฆ
นางรําไพ ทรัพย>มี
นางสาวธิดารัตน> อินทรโชติ
นางสาวอัญชณา แสงกระจ5าง
นางสาวจําเนียร รัตนพันธ>
นางปราณี โมราศิลปP
นางนารีรัตน> พรหมศร
นายทวีศักดิ์ จันทร>หอม
นางสุธารัตน> สุขสวัสดิ์
นางสาวศิรินทิพย> รจนา
นางสาวพรนัชชา เชื่อมใจ
นางข2องทิพย> มีแก2ว
นางจิราภรณ> ถนอมสิน
นายจรัญ นิยมวรรณ

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียนสตรีทุ5งสง
สาขาสังคมศึกษา
โรงเรียนทุ5งสง
สาขา สังคมศึกษา
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สาขา สังคมศึกษา
โรงเรียนโยธินบํารุง
สาขา สังคมศึกษา
โรงเรียนทุ5งสง
สาขา สังคมศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สาขา สังคมศึกษา
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
สาขา สังคมศึกษา
โรงเรียนนบพิตําวิทยา
สาขา สังคมศึกษา
โรงเรียนชะอวด
สาขา สังคมศึกษา
โรงเรียนทุ5งสง
สาขา สังคมศึกษา
โรงเรียนโยธินบํารุง
สาขา สังคมศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สาขา สังคมศึกษา
โรงเรียนโยธินบํารุง
สาขา สังคมศึกษา
โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร> สาขา สังคมศึกษา
โรงเรียนชะอวด
สาขา สังคมศึกษา
โรงเรียนชะอวด
สาขา สังคมศึกษา
โรงเรียนสตรีทุ5งสง
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ> สาขาภาษาไทย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนอินทร>ธานีวิทยาคม สาขาภาษาไทย
โรงเรียนนบพิตําวิทยา
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร> สาขาภาษาไทย
โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร> สาขาภาษาไทย
โรงเรียนสิชลประชาสรรค>
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนบางขันวิทยา
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนทุ5งสงวิทยา
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ>ประชาอุทิศ
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนบางขันวิทยา
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนปากพนัง
สาขาภาษาไทย
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สาขาภาษาไทย
โรงเรียนคีรีราษฎร>พัฒนา
สาขา ภาษาไทย
โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา
สาขา ภาษาไทย
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สาขา ภาษาไทย
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211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

นายกวี เชื้อชมสุช
นางอัมพวัลย> นุ5นสง
นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์
นางสาวสุกัญญา นวนเสน
นางอรัญญา ชัยจันดี
นางสุนิสา สงวนถ2อย
นางสาวอุไร ขาววงศ>
นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ
นางสาวนิภา นุ5นแก2ว
นางสาวสุภาพร ศรศิลปP
นางปดิวรัดา ณ อุบล
นางกาญจนา แสงฉาย

223 นางสาวกิจติยา วงศ>ภักดี
224 นางทิพวรรณ สตารัตน>
225 นางไพจิตร ตันพานิช
226 นางธมลพรรณ เดชนุ5น
227 นางสาวฐิตกมล ปรุงเสริม
228
รณ> นางสาวจิราภรณ> หลินมา
229 นางสายทิพย> ประพฤติชอบ
230 นางสาวชฎากาญจน> ชูโสด
231 นางวรรณา คงแปWน
232 นางสาวละไม สมหมาย
233 นางณัฐวดี รักษ>พงศ>
234 นายสมเจตน> ไชยเมือง
235 นางพิมภ>ลภัส วานิช
236 นางพัสตราภรณ> แผลงรักษา
237 นายเชษฐ>ศักดิ์ จันทร>ขาว
238 นางสาวยุพดี เดชเดโช
239 นายไกรทิพย> จิตอารีย>
240 นางจงกล เดชสุวรรณ>
241 นางบุณยกร อินทร>แก2วศรี
242 นายธวัช เพชรโกมล
243 นางชัชฎา เทพอํานวย
244 นางจิตติมา จู2ทิ่น
245 นางอาทิตยา เจ2ยทอง
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ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ผอ.ชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
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ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขา ภาษาไทย
โรงเรียนสิชลประชาสรรค>
สาขา ภาษาไทย
โรงเรียนปากพูน
สาขา ภาษาไทย
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
สาขา ภาษาไทย
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค>
สาขา ภาษาไทย
โรงเรียนโยธินบํารุง
สาขา ภาษาไทย
โรงเรียนเชียรใหญ5
สาขา ภาษาไทย
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
สาขา ภาษาไทย
โรงเรียนท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สาขา ภาษาไทย
โรงเรียนชะอวด
สาขาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
สาขาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเขาพังไกร
สาขาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนคีรีราษฎร>พัฒนา
สาขา ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนก2างปลาวิทยาคม
สาขา ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สาขา ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ> สาขา ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนชะอวด
สาขา ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนทุ5งสง
สาขา ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขา ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สาขา ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบางขันวิทยา
สาขา ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนทุ5งสง
สาขา ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค>
สาขา บริหารการศึกษา
โรงเรียนนาบอน
สาขาลูกเสือ
โรงเรียนนาบอน
สาขากิจกรรมลูกเสือ
โรงเรียนปากพนัง
สาขา ลูกเสือ
โรงเรียนทุ5งสงสหประชาสรรค> สาขา ลูกเสือ
โรงเรียนคีรีราษฎร>พัฒนา
สาขา ลูกเสือ
โรงเรียนท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สาขาการงานอาชีพฯ
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
สาขาการงานอาชีพฯ
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สาขางานช5าง
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
สาขาคอมพิวเตอร>
โรงเรียนทุ5งสงวิทยา
สาขาคอมพิวเตอร>
โรงเรียนทุ5งสงวิทยา
สาขาคอมพิวเตอร>
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246
247
248
249
250

นางจิระพร ภู5ขํา
นายสุธี คชาผล
นางโสภา เส2งสุย
นายสถาพร แสงระวี
นายทัศน>พล บุญศรี

251 นางสุภาวดี ปานมาศ
252 นางณัฏฐ>กานดา ดําศรี
253 นางนภาพร จงกล
254 นายอดิศร รอดเหลื่อม
255 นายอัศวิน จุลมูล
256 นายดุรงค> แก2วประดับ
257 นางพรพนา ช5วยรักษา
258 นายวิเชียร บุญรัตน>
259
260
261
262
263

นางสาวจิตรา เภรีพาส
นางจิราภรณ> กวีพันธ>
นางสุรัติสินี กุลเทศ
นางสุภนีตา กังเซ5ง
นางวาสนา ไชยวรรณ>

264 นางสาวกุลธิดา สว5างศรี
265 นายสันต>ติ เกราะแก2ว
266
267
268
269
270

นางดารณี พรหมเพชร
นายพิสิษฐ> ยิ่งยงค>
นายอาทิตย> เคเอส
นายนิวัฒน> อรุณ
นายจีระพงษ> ทองจันทร>

271 นายรณกฤต โสภิกุล
272 นายวีระศักดิ์ คงปล2อง

ครูชํานาญการ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูชํานาญการ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ> สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูชํานาญการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ> สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูชํานาญการ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูชํานาญการ
โรงเรียนก2างปลาวิทยาคม สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เกษตรศาสตร>(เกษตรศาสตร>)
ครูชํานาญการ
โรงเรียนก2างปลาวิทยาคม
สาขา คอมพิวเตอร>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนสตรีทุ5งสง
สาขา คอมพิวเตอร>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สาขาคอมพิวเตอร>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค> สาขา คอมพิวเตอร>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต2 สาขา คอมพิวเตอร>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ>
สาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเขียนแบบ)
ครูชํานาญการ
โรงเรียนนาบอนสาขา
สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานธุรกิจ)
ครูชํานาญการ
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
สาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช5าง)
ครูชํานาญการ
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
สาขาคอมพิวเตอร>
ครูชํานาญการ โรงเรียนสตรีทุ5งสง
สาขาคอมพิวเตอร>
ครูชํานาญการ โรงเรียนสตรีทุ5งสง
สาขา คอมพิวเตอร>
ครูชํานาญการ โรงเรียนนบพิตําวิทยา
สาขา คอมพิวเตอร>
ครูชํานาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร> นครศรีธรรมราช
สาขานาฏศิลปP
ครูชํานาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร> นครศรีธรรมราช
สาขานาฏศิลปP
ครูชํานาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร> นครศรีธรรมราช
สาขาดนตรีไทย
ครูชํานาญการ โรงเรียนท5าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
สาขา ศิลปะ(ดนตรีไทย)
ครูชํานาญการ โรงเรียนนบพิตําวิทยา
สาขาพลศึกษา
ครูชํานาญการ โรงเรียนปากพนัง
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูชํานาญการ โรงเรียนโยธินบํารุง
สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูชํานาญการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สาขา ศิลปะ(ดนตรีไทย)
ครูชํานาญการ โรงเรียนชะอวดเคร5งธรรมวิทยา
สาขา พลศึกษา
ครูชํานาญการ โรงเรียนเสาธงวิทยา
สาขา พลศึกษา
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273
274
275
276
277
278

นายแสวง เหลืองแก5
นางเบญจวรรณ สุขหอม
นางมณีจันทร> จินดาวงศ>
นางปริตตา ลีละวัฒน>
นายพิศิษฐ> ดําเกลี้ยง
นางจิราพร รัตนบุรี

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียนนบพิตําวิทยา
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
โรงเรียนทุ5งใหญ5วิทยาคม
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนทุ5งสงวิทยา
โรงเรียนสตรีทุ5งสง

สาขา ศิลปะ
สาขา แนะแนว
สาขาคหกรรมศาสตร>
สาขาภาษาญี่ปุGน
สาขาฟUสิกส>
สาขาภาษาไทย

เรื่องที่ 4.16

๑
๒

เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินด*านที่ 1 ด*านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด*านที่ 2 ด*านความรู*ความสามารถ ของข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป>นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
อนุมัติผลการประเมินด2านที่ 1 และด2านที่ 2 ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 จํานวน 19 ราย เพื่อให2สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 - 4 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ส5งผลการปฏิบัติงาน (ด2านที่ 3) พร2อมทั้งผลการประเมินด2านที่ 1 และด2านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการ
ประเมินด2านที่ 1 ให2คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2 ในสาขานั้นๆ พิจารณาต5อไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 3 ราย
นายศรายุทธ เพชรวงษ>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนราษฎร>บํารุง
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
นางเอริสา สงช5วย
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดสระไคร
สาขาวิทยาศาสตร>

๓

นางสุทธีรัตน> ริยาพันธ>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สาขาคณิตศาสตร>
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 9 ราย
โรงเรียนบ2านดอนโรงมิตรภาพที่ สาขาบริหารสถานศึกษา
4 นายจิตติพร จิตตรี
ผอ.ชํานาญการ
196

5 นางสาวเพ็ญศรี คงคาวงศ>
ผอ.ชํานาญการ
โรงเรียนวัดท5าเสริม
6 นางสมศรี หนูตะพง
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบ2านปากเชียร
7 นางสาวสายใจ กําลังเพ็ชร
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดควนชะลิก
8 นางอารี เกตุแก2ว
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบ2านยางกาญจน>
9 นางกาญจนา เจือบุญ
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดปลายสระ
10 นางวาสนา ปUจุลกิลิน
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
11 นายสมบูรณ> คําดีบุญ
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดเกาะจาก
12 นางสาวจิรภา บุญชูวงศ>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบ2านปากเชียร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จํานวน 3 ราย
๑3 นายจําเนียร สูนกามรัตน> ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดเป.ยน
14 นางดรุณี ทองสุวรรณ
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบ2านทุ5งหัวนา
15 นางอิสมารอ มะหมีน
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดดอนใคร

สาขาบริหารสถานศึกษา
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาคณิตศาสตร>
สาขาคณิตศาสตร>
สาขาสังคมศึกษา
สาขาสังคมศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร>
สาขาวิทยาศาสตร>
สาขาภาษาอังกฤษ

57

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 4 ราย
16
17
18
19

นางณัชปภา นิยมผล
นางสาวสมสมัย จันทร>ลัภ
นางพิมพ>ชนกต> สัญนุจิตต>
นางกัลย>กมล ภูธรภักดี

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต2
โรงเรียนเชียรใหญ5
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช

สาขาคณิตศาสตร>
สาขาคอมพิวเตอร>
สาขาคณิตศาสตร>
สาขาสังคมศึกษา

เรื่องที่ 4.17
เรื่อง การให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินด*านที่ 3 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ จํานวน 14 ราย ดังนี้
1. อนุ มัติ ผ ลการประเมิ น ด2 า นที่ 3 ด2า นผลการปฏิ บั ติ งานของข2 า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
จํานวน 14 ราย
2. อนุ มัติให2 ข2า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาเลื่ อนและแต5 งตั้ งเป3 น วิ ทยฐานะชํ า นาญการพิ เ ศษ
จํานวน 3 ราย ตั้งแต5วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว5าการเลื่อนเป3นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต2องผ5านการ
พัฒนาก5อนแต5งตั้งตามหลักเกณฑ>และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 7 ราย
๑ นางประภาศรี ศรีหนูสุด
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดพระพรหม สาขางานประดิษฐ>
2 นางสาววิภา จันทรมณี
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดท5าม5วง
สาขางานประดิษฐ>
3 นางสาวกาญจนา แก2วประเสริฐ ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สาขาภาษาไทย
3. อนุมัติให2ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 ภายในเวลา 6 เดือน นับจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ2งมติให2ทราบ จํานวน 10 ราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 4 ราย
4 นางสนธยา ประทุมมาศ
ครูชํานาญการ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74
(ชุมชนบ2านคีรีวง)
5 นางอนงค> กิมิฬาร>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดเจดีย>
6 นางสาวมยุรี แซ5ฉี่
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดไพศาลสถิต
7 นางชฎาพร ขุนทองเพชร
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม

สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 6 ราย
8 นางจิรา สุทธิภักดี
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดวัวหลุง
9 นางสาวโสภาภรณ> คงทอง
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ>
10 นางบุญยัง เขียวภักดี
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดร5อนนา
11 นางจุลาพร คชฤทธิ์
ครูชํานาญการ
โรงเรียนบ2านเกาะสุด
12 นางนันทรัตน> สมบูรณ>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ>
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1 ราย
13 นางสุจิตรา ยกทวน
ครูชํานาญการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ>

สาขาคณิ ต ศาสตร>
สาขาคณิ ต ศาสตร>
สาขาคณิ ต ศาสตร>
สาขาคณิ ต ศาสตร>
สาขาสั ง คมศึ ก ษาฯ
สาขานาฏศิลปP

4. ไม5อนุมัติผลงานทางวิชาการของข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1 ราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
14 นางณิชา เพชรใหญ5
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดแร5ราษฎร>สุทัศน>

สาขาคณิ ต ศาสตร>

เรื่องที่ 4.18
เรื่อง การให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ขออนุมัติผลการประเมินด*านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 1)
อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ก5อนนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1. อนุ มัติ ผ ลการประเมิ นด2 า นที่ 3 ด2 า นผลการปฏิ บัติ งานของข2 า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
จํานวน 10 ราย
2. อนุมัติให2ข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต5งตั้งเป3นวิทยฐานะชํานาญ
การพิเศษ จํานวน 10 ราย ตั้งแต5วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว5าการเลื่อนเป3นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต2อง
ผ5านการพัฒนาก5อนแต5งตั้งตามหลักเกณฑ>และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน 3 ราย
๑ นางอัจจิตา หิรัญรัศมี
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดมะม5วงตลอด
สาขาภาษาอังกฤษ
2 นางสาววรกาญจน> ชูแว5น ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดไพศาลสถิต
สาขาคณิตศาสตร>
3 นางศรีสุดา พรหมทอง
ครูชํานาญการ
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สาขาวิทยาศาสตร>
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 7 ราย
4 นายสมใจ จันสุกสี
ครูชํานาญการ
โรงเรียนเกาะขันธ>ประชาภิบาล สาขาภาษาอังกฤษ
5 นางปาจรีย> หนูประสิทธิ์ ครูชํานาญการ
โรงเรียนโยธินบํารุง
สาขาภาษาอังกฤษ
6 นางกาญจนา ปานสังข> ครูชํานาญการ
โรงเรียนโศภนคณาภรณ>
สาขาวิทยาศาสตร>
7 นางสายชล ชุมโรย
ครูชํานาญการ
โรงเรียนสิชลประชาสรรค>
สาขาวิทยาศาสตร>
8 นางจุฑามาศ ยิ่งยงค>
ครูชํานาญการ
โรงเรียนเชียรใหญ5
สาขาวิทยาศาสตร>
9 นางอนัญญา เทโหปการ ครูชํานาญการ
โรงเรียนโยธินบํารุง
สาขาวิทยาศาสตร>
10 นางสายสนีย> อรุณกมล ครูชํานาญการ
โรงเรียนโยธินบํารุง
สาขาวิทยาศาสตร>
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เรื่องที่ 4.19
เรื่อง

การอนุมัติให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป>นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
(ผลการประเมินด*านที่ 3 กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ 2 )
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ก5อนนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติผลการประเมินด2านที่ 3 ด2านผลการปฏิบัติงานของข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 1 ราย
2. อนุมัติการเลื่อนและแต5งตั้งเป3นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 ราย ตั้งแต5วันที่มีคุณสมบัติครบ
โดยมีเงื่อนไขว5าการเลื่อนเป3นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ต2องผ5านการพัฒนาก5อนแต5งตั้งตามหลักเกณฑ>และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 1 ราย
๑
นางวราทิพย> ฤทธิชัย ครูชํานาญการ
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค>

สาขาการงานอาชีพฯ

เรื่องที่ 4.20
เรื่อง

ขออนุมัติแต:งตั้งคณะกรรมการประเมินด*านที่ 1 ด*านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด*านที่ 2 ด*านความรู*ความสามารถของข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป>นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติการตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 ประเมินด2านที่ 1 ด2านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด2านที่ 2 ด2านความรู2ความสามารถของข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ด2านที่ 3) เพื่อเลื่อนเป3นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 7 ราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จํานวน 1 ราย
1 นางสาวสุรีรา จุลสัตย>
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สาขา ภาษาไทย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 6 ราย
2 นายสุเมธ แก2วเนิน
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนชะอวด
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
3 นางโรจนี เลื่องสีนิล
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบางขันวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร>
4 นายวิเชียร นวนมุสิก
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา สาขาศิลปะ
5 นางอาภรณ> รัตนคช
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา
สาขาการงานอาชีพฯ
6 นายธนพล คานแก2ว
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต2 สาขาสังคมศึกษา
7 นางนาตยา ช5วยไชยศรี ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ> สาขาสังคมศึกษา
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เรื่องที่ 4.21
เรื่อง การอนุมัติผลการประเมินด*านที่ 1 ด*านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และด*านที่ 2 ด*านความรู*ความสามารถของข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป>น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด*านที่ ๑ และด*านที่ ๒)
อนุมัติผลการประเมิน ด2านที่ ๑ และด2านที่ ๒ ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ทั้ง 2 ราย เพื่อให2สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ส5งผลการปฏิบัติงาน (ด2านที่ 3 ) ซึ่งประกอบด2วยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร2อมทั้งผลการประเมินด2านที่ 1 ด2านที่ 2 และความเห็น
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให2สํานักงาน ก.ค.ศ.เพื่อดําเนินการ ต5อไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
1
2

นางจิราวรรณ ปรีชา ครูชํานาญการพิเศษ
นายสุวัฒน> มะเดช
ครูชํานาญการพิเศษ

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ>
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

สาขาสังคมศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษ

เรื่องที่ 4.22
เรื่อง ขออนุมัติการแต:งตั้ง เพื่อเลื่อนให*ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป>นวิทยฐานะผู*อํานวยการ
เชี่ยวชาญ
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติแต5งตั้ง ว5าที่ร2อยตรีพินิจ สังสัพพันธ> ตําแหน5งผู2อํานวยการโรงเรียนวัดดอนตรอ วิทยฐานะ
ผู2อํานวยการชํานาญการพิเศษ เลื่อนเป3นวิทยฐานะผู2อํานวยการเชี่ยวชาญ ตั้งแต5วันที่ 29 กันยายน 2559

เรื่องที่ 4.23
เรื่อง

ขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู*ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา
รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป@ พ.ศ. 2561 และการสรรหาครูภาษาไทยดีเด:น เพื่อรับ
รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย:อ สธ ประจําป@พุทธศักราช 2561
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เห็นชอบผลการคัดเลือกผู2ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจําป. พ.ศ. 2561
จํานวน 3 ราย คือ
1.1 ประเภทครู นายพงศ> ศั ก ดิ์ ผสารพจน> ครู โ รงเรี ย นบ2 า นน้ํ า พุ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1.2 ประเภทผู2 บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สิ บ เอกสง5 า ด5 า นวั ฒ นา ผู2 อํา นวยการโรงเรี ย นหั ว ไทร (เรื อ น
ประชาบาล) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
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1.3 ประเภทศึ ก ษานิ เ ทศก> นางบํ า เพ็ ญ หนู ก ลั บ ศึ ก ษานิ เ ทศก> สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู2ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจําป.
2561
2. เห็ น ชอบคั ด เลื อ กผู2 ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาตามผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการคั ด เลื อ ก
ผู2ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป. 2561 จํานวน ๑๔ ราย ดังนี้
๑. ประเภทวิชาชีพครู จํานวน 8 ราย ดังนี้
1) นายศรีภิรมย> ปาลรังสี
ครูโรงเรียนวัดทุ5งแย2
สังกัด สพป.นศ.1
2) นางจริยา ปานอ5อน
ครูโรงเรียนวัดสวนพล
สังกัด สพป.นศ.1
3) นายพงศ>ศักดิ์ ผสารพจน>
ครูโรงเรียนบ2านน้ําพุ
สังกัด สพป.นศ.2
4) นายวิรัตน> ปุjยกระโทก
ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
สังกัด สพป.นศ.2
5) นายอดิศร อินทรสุวรรณ
ครูโรงเรียนทุ5งสงวิทยา
สังกัด สพม.12
6) นางสาววงแข สอดจิตต>
ครูโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร> สังกัด สพม.12
7) นางจิราภรณ> จิตตรี
ครูโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สังกัด สพป.นศ.3
8) นางสาวปณิตมน ทองคําปลิว ครูโรงเรียนบ2านชะอวด
สังกัด สพป.นศ.3
๒. ประเภทวิชาชีพผู*บริหารสถานศึกษา จํานวน 3 ราย คือ
1) นางปรีดา พ5วงกิ่ม
ผอ.โรงเรียนวัดทุ5งแย2
สังกัด สพป.นศ.1
2) นายสุริยา โนนเสนา
ผอ.โรงเรียนทุ5งควายพัฒนศึกษา สังกัด สพป.นศ.2
3) นายนิกร ด2วงนุ5ม
ผอ.โรงเรียนวัดปากควน
สังกัด สพป.นศ.3
3. ประเภทวิชาชีพผู*บริหารการศึกษา จํานวน ๑ ราย คือ
1) นายมังกรแก2ว ดรุณศิลปP
รอง ผอ.สพป.นศ.2
สังกัด สพป.นศ.2
4. ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก< จํานวน 2 ราย คือ
1) นางอรอนงค> พรหมวิหาร
ศึกษานิเทศก>
2) นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก>

สังกัด สพป.นศ.2
สังกัด สพป.นศ.4

3. เห็นชอบผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด5น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามภิไธยย5อ สธ
ประจําป.พุทธศักราช 2561 จํานวน 1 ราย คือ นายณรงค>ศักดิ์ กําเนิดทอง ตําแหน5งครู ครูโรงเรียนวัดกะเป.ยด
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต ๒ เป3 น ครู ภ าษาไทยดี เ ด5 น ฯ ตามผล
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานรางวัลครูภาษาไทย ดีเด5นฯ ประจําป.พุทธศักราช 2561

